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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду Юридичного факультету Державного університету 
економіки і технологій (далі -  Положення) розроблено відповідно до законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту» та Положення про Юридичний факультет (далі -  
Факультет).

1.2. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та порядок 
формування Вченої ради Факультету.

1.3. Вчена рада Факультету є колегіальним органом управління Факультетом. 
Колегіальна функція Вченої ради Факультету реалізується шляхом демократичного 
обговорення і колективного прийняття рішень із проблем, актуальних для діяльності 
Факультету.

1.4. У своїй діяльності Вчена рада Факультету керується Конституцією України, 
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами України, нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Положенням про Факультет, цим Положенням.

1.5. Вчена рада Факультету спрямовує свою діяльність на розвиток автономії 
Факультету (самостійності, незалежності й відповідальності Факультету у прийнятті 
рішень стосовно академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових 
досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного 
добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законом) та академічної свободи 
учасників освітнього процесу (самостійності й незалежності учасників освітнього процесу 
під час провадження науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що 
здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 
інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з 
урахуванням обмежень, установлених законом).

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. До складу Вченої ради входять за посадами декан Факультету, заступник 
декана Факультету, учений секретар Факультету, представники профспілкової організації 
та представники органу студентського самоврядування Факультету.

Також до складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють 
наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 
професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, інших працівників 
Факультету, які працюють на постійній основі.

Вибори до складу Вченої ради починаються за ЗО календарних днів до закінчення 
повноважень попереднього складу Вченої ради.

Виборні представники з числа працівників Факультету обираються конференцією 
трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а 
виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних 
виборів.

2.2. Квоти представництва у Вченій раді Факультету для працівників, студентів 
Факультету встановлено таким чином:

1) загальна квота наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 
Факультету, які входять до складу Вченої ради Факультету за посадами або обираються до 
її складу -  75 %;
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2) від осіб, що навчаються на Факультеті, у порядку, визначеному цим 
Положенням, обирається не менше 25% загальної кількості членів Вченої ради 
Факультету. Керівник органу студентського самоврядування до цієї квоти не входить.

2.3. Виборних представників з числа працівників Факультету обирає Конференція 
трудового колективу Факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони 
працюють, у порядку, визначеному Положенням про Факультет і відповідним 
нормативно-правовим актом Факультету, що визначає порядок діяльності Конференції 
трудового колективу Факультету; студенти обирають своїх виборних представників 
шляхом прямих таємних виборів у порядку, визначеному Положенням про орган 
студентського самоврядування Університету.

2.4. Персональний склад Вченої ради Факультету затверджується наказом ректора 
Університету протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня закінчення повноважень 
попереднього складу Вченої ради Факультету.

2.5. Строк повноважень Вченої ради Факультету -  5 років. У разі настання 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що об’єктивно унеможливлюють 
проведення передбачених Законом України «Про вищу освіту», Положенням про 
Факультет і цим Положенням заходів щодо обрання нового складу Вченої ради 
Факультету (обрання представників студентів до складу Вченої ради Факультету прямим 
таємним голосуванням), термін повноважень Вченої ради Факультету подовжується до 
закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, визначеної нормативно-правовими 
актами України як закінчення обставин непереборної сили, процедура обрання нового 
складу Вченої ради Факультету має бути завершена протягом визначеного Законом 
України «Про вищу освіту», Положенням про Факультет і цим Положенням терміну.

2.6. Вчену раду Факультету очолює її голова, якого обирають таємним 
голосуванням із числа членів Вченої ради Факультету, які мають науковий ступінь та/або 
вчене (почесне) звання, на першому засіданні новообраної Вченої ради Факультеті на 
строк повноважень Вченої ради Факультету.

На цьому ж засіданні прямим відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради 
Факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, обирають 
заступника голови Вченої ради Факультету.

Обов’язки голови Вченої ради Факультету також можуть бути покладені, за його 
відсутності, на заступника голови Вченої ради Факультету. У випадку, коли голова Вченої 
ради Факультету з певних причин (звільнення з посади на Факультеті, інші причини, 
передбачені законодавством України) не може виконувати свої повноваження, його 
обов'язки можуть бути покладені на заступника голови Вченої ради Факультету або 
іншого члена Вченої ради Факультету за її рішенням, яке приймається Вченою радою 
Факультету прямим відкритим голосуванням. Член Вченої ради Факультету, на якого 
покладено обов'язки голови Вченої ради Факультету, продовжує їх виконувати до 
прийняття Вченою радою Факультету рішення щодо обрання нового голови Вченої ради 
Факультету, який обирається із числа членів Вченої ради Факультету, які мають науковий 
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк до закінчення терміну повноважень цього 
складу Вченої ради Факультету. Викладена у цьому абзаці норма поширюється і на 
заступника голови Вченої ради Факультету, який за вказаних вище обставин обирається 
прямим відкритим голосуванням.

2.7. Повноваження секретаря Вченої ради Факультету покладаються на одного з 
членів Вченої ради Факультету, який здійснює їх на громадських засадах. Секретар 
Вченої ради Факультету здійснює оперативне та організаційне управління діяльністю 
Вченої ради Факультету.

2.8. Зміни до персонального складу Вченої ради Факультету можуть вноситися 
внаслідок:
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зміни у складі науково-педагогічного та іншого персоналу (звільнення та інші
причини);

змін у структурі і штатному розписі Факультету; 
обрання нових членів відповідно до норм цього Положення; 
відрахування студентів і переобрання керівника органу студентського 

самоврядування;
з інших причин, що не суперечать вимогам Закону України «Про вищу освіту» 

та іншим нормативно-правовим актам.

2.9. Зміни у персональному складі Вченої ради Факультету затверджуються 
наказом ректора Університету. Такі зміни не впливають на строк повноважень Вченої 
ради Факультету.

2.10. Права та обов’язки голови, заступника голови, секретаря і членів Вченої ради 
Факультету визначаються Регламентом Вченої ради Факультету.

З. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. Вчена рада Факультету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Факультету;
2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект Положення про 

Факультет, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
4) вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо системи і процедур 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
6) вносить за поданням декана пропозиції про утворення, реорганізацію і 

ліквідацію структурних підрозділів Факультету;
7) бере участь у процедурі проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників -  завідувачів кафедр, професорів, 
доцентів, старших викладачів, асистентів;

8) вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо Положення про організацію 
освітнього процесу, освітніх програм і навчальних планів для кожного рівня вищої освіти 
та спеціальності;

9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 
діяльності на Факультеті і його структурних підрозділах;

10)' оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
11) висуває кандидатури для нагородження державними нагородами, відзнаками 

Президента України, державними преміями, присвоєння почесних звань;
12) розглядає питання про присвоєння вченого звання професора, доцента і 

старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження Вченої ради 
Університету,

15) вносить пропозиції щодо 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 з подальшим затвердженням їх Вченою радою Університету;

16) розглядає інші питання діяльності Факультету відповідно до цього Положення.
3.2. Рішення Вченої ради Факультету вводяться в дію розпорядженнями декана 

Факультету.
4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Порядок діяльності Вченої ради Факультету визначається Регламентом, який 
затверджується Вченою радою Факультету і вводиться в дію наказами ректора 
Університету, а також Планом роботи на навчальний рік, який розглядається і 
затверджується Вченою радою Факультету на першому календарному засіданні чергового
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навчального року. Зміни до плану роботи Вченої ради Факультету на навчальний рік 
вносяться рішенням Вченої ради Факультету.

4.2. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які 
унеможливлюють проведення Вченої ради Факультету у звичному режимі, що 
передбачається законодавчо-нормативними актами України, засідання Вченої ради 
Факультету може проводитися за потреби в онлайн-режимі із застосуванням відповідних 
програмних продуктів. У цьому випадку ведеться відеозапис засідання, а присутність 
членів Вченої ради Факультету і наявність кворуму для проведення засідання 
засвідчуються секретарем Вченої ради Факультету, запис про що вноситься до протоколу 
Вченої ради Факультету. На таких засіданнях розглядаються всі питання, що відносяться 
до повноважень Вченої ради Факультету. У протоколі такого засідання, зокрема, 
зазначається, за допомогою якого програмного продукту було проведено це засідання.

4.3. У межах своїх повноважень Вчена рада Факультету ухвалює рішення, які 
вводяться в дію розпорядженнями декана Факультету.

4.4. Положення про Вчену раду Факультету, зміни і доповнення до нього 
затверджуються Вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора 
Університету.

В.о. декана Катерина ДАЦКО

ПО ГО ДЖ ЕН О
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