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1. Загальні положення
1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Х арківського економікоправового університету у формі товариства з об м еж еною відповідальністю (надалі університет) і'г утворю ється строком на п ’ять років, склад якого затвердж ується наказом
П резидента університету протягом п ’яти робочих днів з дня закінчення повноваж ень
попереднього складу вченої ради.
1.2. В чена ра д а є однією з основних складових в системі діяльності університету.
Ш ляхом колективного обговорення вона приймає ріш ення з актуальних питань поточної,
перспективної роб оти університету, забезпечує ф ункціонування університету як цілісної
багатоф ункціональної, багатол ро ф ільної освітньої системи.
1.3. У своїй діяльності вчена рада університету керується К онституцією України.
Законами У країни «Про освіту», «Про вищ у освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», норм ати вн о-п равов и м и актами Кабінету М іністрів України, м іж народними
правовими актами та зо б о в ’язаннями України, інш ими правовим и актами з питань вищої
освіти та науки, С татутом університету та цим П олож енням .
2. О сновні ф ун к ц ії вч еної ради університет)'
2.1. В чена рада університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та
інноваційної діяльності університету;
2) розробляє і подає вищ ом у колегіальном у органу гром адського самоврядування
проект статуту університету, а також ріш ення про внесення змін і д оповнень до нього;
3) ухвалю є ф інансовий план і річний ф інансовий звіт університету;
4) визначає систему та затвердж ує процедури внутріш нього забезпечення якості
вищої освіти;
5) ухвалю є за поданням П резидента університету вищ ого навчального закладу
ріш ення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
6) обирає за конкурсом таєм ним голосуванням па посади деканів, завідувачів кафедр,
проф есорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій:
7) затвердж ує освітні програми та навчальні плани для кож ного рівня вищ ої освіти та
спеціальності;
8) ухвалю є ріш ення з питань організації освітнього процесу, визначає строки
навчання на відповідних рівнях;
9) затвердж ує зразок та порядок виготовлення власного д окум ента про вищу освіту,
положення п]эо процедуру і підстави для його видачі випускникам , а також зразки,
порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних
дипломів;
10) ухвалю є основні напрями проведення наукових д ослідж ень та інноваційної
діяльності;
11)
оціню є
науково-педагогічну
діяльність
структурних
підрозділів;
12) присвою є вчені звання професора, доцента і подає відповідні ріш ення на затвердження
до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки:
13) приймає остаточні ріш ення про визнання іноземних докум ентів про вищу освіту,
наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових,
науково-педагогічних та інших працівників, а також нід час зарахування вступників на
навчання;
14) ухвалю є ріш ення про відкриття аспірантури та докторантури; зарахування на
навчання та відрахування аспірантів та д окторантів;
15) затвердж ує теми дисертацій та індивідуальні плани аспірантів та докторантів;

16) ухвалю є ріш ення про організацію спеціалізованих рад із захисту дисертацій па
здобуття вчених ступенів доктор філософії та доктор наук;
17) затвердж ує основні положення, які реглам ентую ть роботу ун івс р с и те ту 'т а його
структурних підрозділів;
18) створю є ком ісії для вивчення і підготовки окрем их питань, що виносяться па
розгляд вченої ради;
19) ухвалю є символіку університету;
20) обирає в установленом у порядку почесних професорів, почесних докторів,
викладачів та співробітників університету.
21) розглядає інші питання діяльності університету відповідно до законодавства про
вищу освіту та статуту університету .
3. С труктура та порядок ф ор м ування вч еної ради університету
3.1. Ф орм ування нового складу вченої ради розпочинається не пізніше, ніж за ЗО днів
до заверш ення терм іну повноваж ень попереднього складу.
3.2. Вчену раду університету очолю є її Голова, який обирається таємним
голосуванням з урахуванням пропозицій Засновників з числа членів вченої ради, які
маю ть науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.
3.3. До складу вченої ради вищ ого навчального закладу входять:
- за посадами: П рези д ен т університету, проректори університету, секретар вченої
ради, д и ректор бібліотеки, головний бухгалтер, декан ф акультету д и ректор коледжу;
- виборні представники, які представляю ть наукових, науково-педагогічних
працівників і об ираю ться з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії,
докторів наук; виборні представники, які представляю ть інших працівників вищого
навчального закладу і які п рацю ю ть у ньому па постійній основі; виборні представники
аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стаж истів; керівники органів студентського
самоврядування університету. Виборні представники висуваю ться та обираю ться за
процедурою і відповідно до квот, визначених статутом університету.
3.4. К ількісний склад вченої ради залеж ить від кількості ш татних працівників і
становить не м ен ш е 10% від загальної кількості осіб, що працю ю ть в університеті на
постійній основі.
3.5. За ріш енням вченої ради до її складу м ож уть входити також представники
організацій роботодавців та випускники університету. П ри цьому не м енш як 75 відсотків
складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники
університету і не м енш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.
3.6. Виборні представники з числа працівників вищ ого навчального закладу
обираю ться вченою радою університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони
працюють.
4. О рганізація роботи вч еної ради
4.1. Засідання вченої ради університету відбуваю ться відповідно до затвердженого
Плану роботи на календарний рік. План роботи складається на основі пропозицій членів
вченої ради, ухвалю ється на засіданні вченої ради та затвердж ується її Головою.
Для виріш ення нагальних питань проводиться позачергове засідання вченої ради.
4.2. Засідання вченої ради вважається дійсним , якщ о в його роботі бере участь не
м енш е 2/3 членів вченої ради. Рішення по всіх питаннях прийм аю ться більш істю голосів.
Рішення вваж ається прийнятим , якщо за це рішення проголосувало па менше 3/4
присутніх членів вченої ради.
4.3. Засідання вченої ради оф орм лю ється протоколом засідання, який підписується
Головою вченої ради та секретарем вченої ради.
4.4. Ріш ення вченої ради вводяться в дію наказами П р ези д ен та університету.
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4.5. В иконання ріш ень вченої ради покладається на керівників структурних
підрозділів університету, якщ о інше не передбачено ріш енням и вченої ради.
4.6. К онтрол ь за виконанням ріш ень вченої ради покладається, як правило, на
П резидента університету, або проректорів університету відповідно до їх ф ункціональних
обов'язків.
5. З аклю ч ні полож ення
5.1. Це П олож ення вступає в силу з м ом енту його затвердж ення вченою радою
університету.
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