1. Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту» від
01 липня 2014 р. № 1556-VII та Статуту Київського університету права
Національної академії наук України.
2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи
формування та напрями діяльності Вченої ради Київського університету права
Національної академії наук України (далі – Університет).
3. Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом, який
розглядає найважливіші питання діяльності Університету та реалізації державної
політики в галузі освіти i науки України згідно зі Статутом Університету.
4. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією
України,

законами

України,

іншими

законодавчими

актами

України,

нормативними документами Міністерства освіти i науки України, національної
академії наук України, Статутом Університету та цим Положенням.
5. Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним
голосуванням із членів Вченої ради Університету, що мають науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету.
Обов'язки голови Вченої ради Університету також можуть бути покладені,
за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету.
5.1. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор,
проректори,

вчений

секретар,

аспірантури,

завідувач

відділу

завідувач

бібліотеки,
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завідувач
роботи,

відділу
завідувач

редакційно-видавничого відділу, завідувач сектору обліку музейних фондів КУП
НАН України, юрист, керівники органів самоврядування та виборних органів
первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу,
а також виборні представники, які представляють наукових, науковопедагогічних працівників i обираються з числа завідувачів кафедр, професорів,
докторів філософїі, докторів наук, виборні представники, які представляють
інших працівників вищого навчального закладу i які працюють у ньому на

постійній основі, виборні представники аспірантів, керівники виборних органів
первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів
студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот,
визначених Статутом Університету.
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.
5.2. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради
Університету.
5.3. Вчену раду Університету представляє голова Вченої ради Університету
aбo, за його дорученням, заступник голови Вченої ради Університету.
5.4. Обов'язки
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Вченої

ради

виконує

вчений

секретар

Університету. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується посадовими
обов'язками вченого секретаря Університету й підпорядкований безпосередньо
голові Вченої ради Університету.
5.5. Термін повноважень Вченої ради – 5 років.
6. Вчена рада Університету:
6.1. Визначає стратегію i перспективні напрями розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Університету.
6.2. Подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування
проєкт Статуту, а також зміни й доповнення до нього.
6.3. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.
6.4. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів
кафедр, професорів i доцентів, завідувача бібліотеки, керівників відокремлених

структурних підрозділів.
6.5. Розглядає звіти завідувачів кафедр в зв'язку із закінченням терміну
перебування на посаді.
6.6. Приймає таємним голосуванням рішення щодо присвоєння вченого
звання доцента та професора.
6.7. Ухвалює рішення про присвоєння почесних звань «Почесний професор
Київського університету права», «Почесний доктор Київського університету
права».
6.8. Розглядає питання щодо стану та напрямів розвитку освітньої,
навчально-методичної

та

наукової

діяльності,

міжнародних

зв’язків

в

Університеті.
6.9. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу
аспірантури.
6.10.Розглядає та затверджує теми дисертаційних досліджень на здобуття
наукового ступеня доктора філософії.
6.11. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників,
навчальних посібників та іншої наукової та навчально- методичної літератури.
6.12. Розглядає питання про висунення співробітників Університету на
здобуття державних премій, нагород i відзнак.
6.13. Ухвалює рішення про організацію освітнього процесу.
6.14. Ухвалює рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
структурних підрозділів.
6.15. Розглядає звіти про стан справ у структурних підрозділах
Університету, в тому числі відокремлених структурних підрозділах.
6.16. Розглядає та затверджує освітні програми та навчальні плани.
6.17. Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту,
у тому числі спільних і подвійних дипломів.
6.18. Розглядає питання про якість професійної підготовки випускників

Університету та її подальше вдосконалення.
6.19. Розглядає

питання

співпраці

з

органами

студентського

самоврядування.
6.20. Розглядає та ухвалює фінансовий план Університету.
6.21. Розглядає та затверджує звіт про підсумки фінансово-господарської
діяльності Університету.
6.22. Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність ii
використання та перспективи розвитку.
6.23. Розглядає питання про стан i перспективи розвитку соціальної
інфраструктури Університету.
6.24. Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікацїі
педагогічних працівників.
6.25. Затверджує Правила прийому до Університету.
6.26. Розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи
Університету.
6.27. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його
Статуту та Закону України «Про вищу освіту».
7. 3 метою розв'язання конкретних проблем Університету можуть бути створені
робочі комісії Вченої ради Університету з науково-дослідної роботи, організації
навчального процесу, соціального розвитку тощо. Голів робочих комісій призначає
голова Вченої ради Університету.
8. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора
Університету.
9. Положення про Вчену раду Київського університету права Національної
академії наук України вступаю в дію з моменту його прийняття Вченою радою
Університету. Зміни до Положення про Вчену раду Київського університету
права Національної академії наук України вносяться рішеннями Вченої ради
Університету.

