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1. Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – 
Положення) розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет). 
2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи 

формування та напрями діяльності Вченої ради Університету. 
3. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління 

Університетом. 
4. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією 

України, Законами України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, 

іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства 

освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням.  
5. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, 

проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, 
керівники відокремлених структурних підрозділів (філій), учений секретар, 

директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та 

голова виборного органу Первинної профспілкової організації Університету, 
голова виборного органу Первинної профспілкової організації студентів і 
аспірантів Університету, керівники органів студентського самоврядування 

Університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Університету, а також, за визначеною квотою, виборні 

представники наукових, науково-педагогічних працівників, обрані із числа 

завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні 

представники інших працівників Університету, які працюють у ньому на постійній 

основі, виборні представники студентів, аспірантів, докторантів. При цьому не 

менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету становлять наукові та 

науково-педагогічні працівники Університету; не менше як 10% від її загального 

складу – виборні представники студентів. За рішенням Вченої ради Університету 

до її складу також можуть входити представники організацій роботодавців. 
5.1. Квоти представництва у Вченій раді Університету для працівників, 

студентів, аспірантів та докторантів Університету встановлено таким чином: 1) від 

кожної кафедри Університету – по 1 представнику, які входять до складу Вченої 

ради Університету за посадою або обираються з числа науково-педагогічних 

працівників кафедри, що забезпечує пропорційне представництво від навчально-
наукових інститутів Університету, факультетів Університету; 2) від відокремлених 

структурних підрозділів (філій) Університету – по 1 представнику, які входять до 

складу Вченої ради Університету за посадою; 3) від відділу кадрів, фінансово-
економічного відділу, юридичного відділу, навчального центру Університету – по 

1 представнику, які обираються з числа інших працівників Університету; 4) від 

Центру науки та інновацій Університету та Інституту вищої освіти Університету – 
по 1 представнику, які обираються із числа науково-педагогічних працівників 
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Університету; 5) від аспірантів та докторантів Університету – не менше 2 

представників, що обираються у порядку, визначеному п.7 цього Положення; 6) від 

студентів Університету у порядку, визначеному п.7 цього Положення, обирається 

не менше 10% загальної кількості членів Вченої ради Університету; керівники 

органів студентського самоврядування до цієї квоти не входять. Загальна квота 

науково-педагогічних працівників Університету, які входять до складу Вченої ради 

Університету за посадами або обираються до її складу, встановлюється не менше 

ніж у 75%, загальна квота виборних представників студентів – не менше ніж у 

10%, загальна квота представників аспірантів та докторантів – не менше ніж у 2%, 

решта складу – представники інших працівників Університету, які входять до 

складу Вченої ради Університету за посадою або обираються у порядку, 
визначеному п.7 цього Положення. 

6. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради 
Університету. 

7. Виборних представників працівників Університету обирає Конференція 

трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких 

вони працюють, у порядку, визначеному Статутом Університету та відповідним 

нормативно-правовим актом, що визначає порядок діяльності Конференції 

трудового колективу Університету; представників аспірантів та докторантів 

Університету обирає Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих учених Університету у порядку, визначеному відповідним нормативно-
правовим актом, що визначає порядок діяльності Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету; студенти обирають своїх 

виборних представників шляхом прямих таємних виборів у порядку, визначеному 

Положенням про студентське самоврядування в Університеті.  
8. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора 

Університету протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення повноважень 

попереднього складу Вченої ради Університету.  
9. Строк повноважень Вченої ради Університету – 5 років. 
10. Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним 

голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, що мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на першому засіданні новообраної Вченої 

ради Університету на строк діяльності Вченої ради Університету.  

На цьому ж засіданні відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради 

Університету, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання обирають 

Заступника голови Вченої ради Університету.  
Обов’язки голови Вченої ради Університету також можуть бути покладені, за 

його відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету. У випадку, коли 

голова Вченої ради Університету з певних причин (звільнення з посади в 

Університеті, інші причини, передбачені законодавством України) не може 

виконувати свої повноваження, його обов'язки можуть бути покладені на 
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заступника голови Вченої ради Університету або іншого члена Вченої ради 

Університету за її рішенням, яке приймається Вченою радою Університету прямим 

відкритим голосуванням. Член Вченої ради Університету, на якого покладено 

обов'язки голови Вченої ради Університету, продовжує їх виконувати до 

прийняття Вченою радою Університету рішення щодо обрання нового голови 

Вченої ради Університету, який обирається із числа членів Вченої ради 

Університету, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк 

до закінчення терміну повноважень цього складу Вченої ради Університету. 

Викладена у цьому абзаці норма поширюється і на заступника голови Вченої ради 

Університету, який за вказаних вище обставин обирається, на відміну від голови 

Вченої ради Університету, прямим відкритим голосуванням.  
Учений секретар Університету виконує обов’язки секретаря Вченої ради 

Університету. 
11. З метою підготовки до розгляду або вивчення конкретних проблем 

Університету рішенням Вченої ради Університету можуть бути створені робочі 

комісії Вченої ради Університету з науково-дослідної роботи, організації 

навчального процесу, соціального розвитку тощо, а також дорадчі та дорадчо-
консультативні групи Вченої ради Університету. Голів робочих комісій та груп 

призначає голова Вченої ради Університету. 
12. Вчена рада Університету: 
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Університету; 
2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект 

нової редакції Статуту Університету; 
3) розглядає плани перспективного розвитку Університету, зокрема Стратегію 

розвитку Університету, Програму інноваційного розвитку Університету, тощо;  
4) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів 

навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, директорів відокремлених 

структурних підрозділів (філій), завідувачів кафедр, професорів кафедр, директора 

бібліотеки; 
5) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає 

відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України; 
6) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки 

випускників Університету та її подальше вдосконалення; 
7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої 

освіти та спеціальності; 
8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки 

навчання на відповідних рівнях; 
9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

діяльності; 
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10) розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, 

навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних 

зв’язків в Університеті; 
11) розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу 

аспірантури та докторантури; 
12) розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора наук; 
13) розглядає питання підготовки та видання наукових та навчально-

методичних видань Університету; 
14) розглядає питання про висунення працівників Університету на здобуття 

державних премій, нагород, відзнак, стипендій; 
15) за погодженням з органами студентського самоврядування Університету 

рекомендує кандидатів з числа кращих студентів та аспірантів для отримання 

іменних стипендій;  
16) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, організаційно-структурні 

зміни в Університеті; 
17) оцінює науково-педагогічну та адміністративно-управлінську діяльність 

структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених структурних 

підрозділів; 
18) затверджує зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для 

видавання випускникам спільних і подвійних дипломів (з національними або 

іноземними вищими навчальними закладами-партнерами); 
19) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу 

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; 
20) розглядає і ухвалює фінансовий план (кошторис доходів і видатків) та 

річний фінансовий звіт Університету; 
21) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах; 
22) розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування, 

визначає обсяги та порядок фінансування органів студентського самоврядування 

Університету і Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених Університету; 
23) розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників; 
24) затверджує Правила прийому до Університету, зміни і доповнення до них; 
25) розглядає питання про стан формування кількісного та якісного складу 

студентів; 
26) розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її 

використання та перспективи розвитку; 
27) розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної 

інфраструктури Університету; 




