


1. Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту» 

та Статуту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (далі – Університет). 

2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи 

формування та напрями діяльності Вченої ради факультету ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – 

Вченої ради факультету), а також взаємовідносини з іншими органами 

управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (далі – Університет). 

3. Вчена рада є колегіальним органом управління факультетом. 

4. У своїй діяльності Вчена рада факультету 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, 

Положенням про факультет ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», цим Положенням.  

5. Вчену раду факультету очолює її голова, якого обирають таємним 

голосуванням із числа членів Вченої ради факультету, що мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради 

факультету.  

Обов’язки голови Вченої ради факультету також можуть бути покладені, 

за його відсутності, на заступника голови Вченої ради факультету. 

Заступника голови Вченої ради факультету обирають відкритим 

голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради факультету. 

5.1. До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан, 

заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування та 

виборних органів первинних профспілкових організацій працівників 

факультету, а також виборні представники наукових, науково-педагогічних 

працівників факультету,  обрані з професорів, доцентів, докторів філософії, 

докторів наук, виборні представники інших працівників факультету, які 

працюють на ньому на постійній основі, виборні представники студентів, 

аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних 

профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів 

студентського самоврядування факультету. При цьому не менш як 75 

відсотків складу Вченої ради факультету становлять наукові та науково-

педагогічні працівники факультету; не менше як 10% від її загального складу 

– виборні представники студентів.  

5.2. Вибори до складу Вченої ради факультету починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої 

ради факультету. 

5.3. Квоти представництва у Вченій раді факультету Університету для 

науково-педагогічних працівників, працівників, що представляють 

допоміжно-технічний персонал факультету (працівники деканату та кафедр 



факультету), студентів, аспірантів та докторантів Університету встановлено 

таким чином: 1) від кожної кафедри, що входять до складу факультету 

Університету – не менш ніж по 2 представники з числа науково-педагогічних 

працівників, які входять до складу Вченої ради Університету за посадою або 

обираються з числа науково-педагогічних працівників кафедри, що 

забезпечує пропорційне представництво від кафедр факультету 

Університету; 2) від працівників, що представляють допоміжно-технічний 

персонал факультету (працівники деканату та кафедр факультету) – не менш 

ніж 2 представники, які обираються з числа цієї категорії працівників 

деканату та кафедр факультету Університету у порядку, визначеному п.5.4 

цього Положення; 3) від аспірантів та докторантів кафедр факультету 

Університету – не менше 2 представників, що обираються у порядку, 

визначеному п.5.4 цього Положення; 4) від студентів факультету 

Університету у порядку, визначеному п.5.4 цього Положення, обирається не 

менше 10% загальної кількості членів Вченої ради факультету Університету; 

керівники органів студентського самоврядування до цієї квоти не входять. 

Загальна квота науково-педагогічних працівників Університету, які входять 

до складу Вченої ради факультету 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 кафедр факультету Університету – не менше ніж у 

2%, решта складу – представники інших працівників факультету 

Університету, які входять до складу Вченої ради Університету за посадою 

або обираються у порядку, визначеному п.5.4 цього Положення. 

5.4. Виборних представників науково-педагогічних працівників 

факультету Університету обирає колегіальний орган громадського 

самоврядування факультету Університету за поданням структурних 

підрозділів, у яких вони працюють, у порядку, визначеному відповідними 

нормативними документами; виборних представників з числа працівників, 

що представляють допоміжно-технічний персонал факультету Університету, 

обирає колегіальний орган громадського самоврядування факультету 

Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, у 

порядку, визначеному відповідними нормативними документами 

представників аспірантів та докторантів кафедр факультету Університету 

обирає Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

учених Університету у порядку, визначеному відповідними нормативними 

документами; студенти факультету обирають своїх виборних представників 

шляхом прямих таємних виборів, у порядку, визначеному відповідними 

нормативними документами. 

5.5. Вчену раду факультету представляє голова ради або, за його 

дорученням, заступник голови Вченої ради факультету. 

5.6. Оперативне керівництво діяльністю Вченої ради факультету 

здійснює секретар вченої ради факультету. Секретар Вченої ради факультету 

обирається відкритим голосуванням на засіданні Вченої ради факультету. 

Секретар Вченої ради факультету у своїй діяльності керується цим 



Положенням, Регламентом Вченої ради факультету й підпорядкований 

безпосередньо голові Вченої ради факультету. 

5.7. Склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора 

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

попереднього складу Вченої ради факультету.  

5.8. Термін повноважень Вченої ради факультету – 5 років. 

6. Вчена рада факультету: 

1) Визначає загальні напрями наукової та науково-педагогічної роботи 

факультету; 

2) Розглядає плани наукової та науково-педагогічної діяльності 

факультету, програми кадрового забезпечення діяльності факультету, 

питання про підготовку науково-педагогічних кадрів факультету;  

3) Розглядає питання щодо стану наукової, науково-дослідної, 

навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи на факультеті; 

4) За поданням кафедр факультету розглядає та затверджує теми 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, індивідуальні 

плани роботи аспірантів та здобувачів; 

5) Здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора філософії та доктора наук; 

6) За поданням кафедр факультету затверджує списки наукових 

керівників аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії, 

якими є, як правило, доктори наук (як виняток, доктори філософії, але вони 

можуть керувати роботою не більше ніж трьох здобувачів та аспірантів);   

7) Розглядає обставини, які унеможливлюють вчасне завершення роботи 

над дисертацією на здобуття наукового ступеня, і визначає терміни, на які 

навчання в аспірантурі та докторантурі може бути подовжено (як правило, 

такі терміни не можуть перевищувати одного року); 

8) За поданням кафедр факультету та за погодженням із Центром науки 

та інновацій Університету і з науковим товариством студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих учених вносить пропозиції щодо відрахування 

аспіранта чи докторанта за невиконання індивідуального плану роботи без 

поважних причин, грубе порушення внутрішнього розпорядку Університету, 

вчинення протиправних дій;  

9) Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, 

навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури 

і вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Вченій раді 

Університету;  

10) З урахуванням пропозицій кафедр факультету вносить пропозиції 

Вченій раді Університету щодо кандидатур претендентів на обрання на 

посади завідувачів кафедр; 

11) Обирає з урахуванням пропозицій зборів науково-педагогічних 

працівників кафедр факультету за конкурсом таємним голосуванням на 

посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів кафедр;  

12) Розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних 

працівників факультету на здобуття державних премій, нагород і відзнак. 
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