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                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                        Рішенням Вченої ради  

                                                                Київського регіонального центру 

                                                                        Національної академії правових наук  

                                                                        України  

                                                                        від 28 січня 2021 р.,  протокол № 1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Вчену раду Київського регіонального центру  

Національної академії правових наук України  

 

1. Загальна частина 

 1.1. Вчена рада Київського регіонального центру Національної академії 

правових наук України (далі – Вчена рада, Центр) є колегіальним органом 

управління координаційною та науковою діяльністю Центру, який виконує 

консультативно-дорадчі функції. Вчена рада приймає рішення та рекомендації 

в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук України (далі – Статут КРЦ 

НАПрН України) та Положенням про Вчену раду Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук України (далі – Положення).   

1.2. У своїй роботі Вчена рада керується Законами України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України, іншими чинними нормативно-

правовими актами, Статутом КРЦ НАПрН України та цим Положенням. 

1.3. Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Вченою 

радою. Положення вступає в силу з моменту його затвердження Вченою радою. 

  

2. Структура Вченої ради  

2.1. Вчена рада обирається на строк повноважень директора Центру. 

Кількісний її склад формується відповідно до квот, визначених Статутом КРЦ 

НАПрН України. Не менш як три чверті складу Вченої ради обираються 

таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів 

призначаються наказом директора Центру. 

2.2. Директор, заступник директора з наукової роботи і учений секретар 

Центру є членами Вченої ради за посадами.  

2.3. До складу Вченої ради також входять голова Ради молодих вчених 

або іншого об’єднання молодих вчених Центру (за наявності) та керівник 

первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Центру.   

2.4. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом директора 

Центру протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення зборів наукових 

працівників або з дня закінчення повноважень попереднього складу. 
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2.5. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням 

із числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на 

строк діяльності Вченої ради.  

2.6. Заступник голови Вченої ради та учений секретар Вченої ради 

обирається таємним голосування із числа її членів, які мають науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання, на строк повноваження Вченої ради.  

2.7. Уведення нових членів Вченої ради здійснюється відповідно до 

пунктів 2.1, 2.2 та 2.3 цього Положення 

2.8. Член Вченої ради може бути виведений із її складу як такий, що 

входить до складу Вченої ради за посадою – у зв’язку зі звільненням з посади;  

а із числа виборних представників – за рішенням зборів наукових працівників, а 

також за несумлінне ставлення до виконання обов’язків, які пов’язані з 

роботою в  її складі.  

2.9. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:  

припинення трудових відносин з Центром;  

звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство 

у Вченій раді; 

 подання членом Вченої ради письмової заяви про вихід з її складу; 

 за рішенням зборів наукових працівників про дострокове припинення 

членства у Вченій раді виборними представниками.  

2.10. Зміни у складі Вченої ради затверджуються наказом директора 

Центру і можуть вноситися внаслідок змін у структурі Центру, у складі 

наукових працівників, з інших причин, що не суперечать Законам України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту».  

 

3. Основні завдання та функції Вченої ради   

3.1. Відповідно до покладених завдань Вчена рада:  

3.1.1. Обговорює програми і концепції науково-дослідних робіт, стан 

реалізації наукових досліджень, підготовки магістрів, докторів філософії, 

наукових кадрів, проведення конференцій.  

3.1.2. Розглядає питання координації та наукового співробітництва з 

іншими установами та організаціями. 

3.1.3. За поданням директора Центру затверджує основні напрями 

діяльності Центру та його структурних підрозділів. 

3.1.4. Затверджує положення про робочі та дорадчі органи, наукові 

відділи, нормативні документи з питань організації наукової, управлінської, 

інноваційної  та фінансово-господарської діяльності, склад редколегій наукових 

видань Центру. 

3.1.5. Розглядає питання про роботу докторантури та аспірантури, 

спеціалізованих вчених рад. 

3.1.6. Розглядає питання щодо проведення конкурсів проектів наукових 

досліджень, приймає рішення про реалізацію прийнятих розробок, заохочує 

переможців конкурсів. 

3.1.7. Обирає наукових працівників на посади за конкурсом. 
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3.1.8. Заслуховує звіти структурних підрозділів Центру про їх роботу. 

3.1.9. Приймає рішення про зарахування докторантів до докторантури та 

аспірантури Центру, надання творчих відпусток для завершення дисертацій, 

заслуховує звіти докторантів про виконання ними індивідуальних планів 

роботи. 

3.1.10. Заслуховує наукові доповіді. 

3.1.11. Висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-

кореспонденти Національної академії правових наук України.  

3.1.12. Обговорює питання міжнародного наукового співробітництва 

Центру, зарубіжних відряджень. 

3.1.13. Розглядає і схвалює Статут КРЦ НАПрН України, вносить до 

нього зміни і доповнення, які затверджуються президією Національної академії 

правових наук України. 

3.1.14. Розглядає інші питання, передбачені Статутом КРЦ НАПрН 

України.   

3.2. До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо: 

3.2.1. Визначення стратегії розвитку Центру та перспективних напрямів 

наукової діяльності. 

3.2.2. Проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-

дослідних робіт. 

3.2.3. Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і 

експериментальних розробок. 

3.2.4. Удосконалення та розвиток структури Центру. 

3.2.5. Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти і призначення наукових 

керівників (консультантів).  

3.2.6. Затвердження результатів атестації наукових працівників, 

аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади 

наукових працівників. 

3.2.7. Рекомендації до друку наукових, періодичних та інших видань 

Центру.  

3.2.8. Створення разових рад по захисту дисертацій з присудження 

ступеня доктора філософії та прийняття рішення про видачу диплома доктора 

філософії.  

3.2.9. Висування наукових праць для присудження премій, медалей та 

інших видів відзнак, у тому числі міжнародних. 

3.2.10. Присвоєння науковим працівникам Центру вчених звань 

професора, старшого дослідника і подання відповідних рішень до атестаційної 

колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

3.2.11. Порушення клопотання про присвоєння почесних звань. 

3.2.12. Затвердження річних звітів про діяльність Центру та фінансових 

планів Центру.  
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3.2.13. Погодження переліку професій і посад Центру, на яких може 

застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. 

 

4. Організація роботи Вченої ради  

4.1. Робота Вченої ради носить плановий характер. План роботи Вченої 

ради на календарний рік формується на основі пропозицій структурних 

підрозділів та членів Вченої ради,  розглядається і схвалюється на засіданні та 

затверджується її головою.  

4.2. Організаційними формами роботи Вченої ради є засідання, які 

проводяться як правило, щомісячно, відповідно до плану роботи Вченої ради. 

На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою 

(головуючим) та ученим секретарем Вченої ради. Засідання можуть бути 

плановими (черговими) та позаплановими (позачерговими). Позапланові  

засідання Вченої ради призначаються за рішенням її голови для розв’язання 

невідкладних питань.  

4.3. Засідання Вченої ради проводяться державною мовою, є відкритими 

та гласними. 

4.4. Вчена рада проводиться за умови, якщо на засіданні присутні не 

менше половини її складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, 

висунення робіт на здобуття премій і нагород та інших питань, де обов’язкова 

присутність 2/3 складу Вченої ради. 

4.5. Рішення Вченої ради приймаються шляхом голосування. Право 

голосу на засіданні Вченої ради мають лише її члени. Рішення Вченої ради 

вважається прийнятим, якщо за нього голосувало понад 50 % присутніх на 

засіданні членів Вченої ради.  

4.6. Процедура таємного голосування застосовується при розгляді питань, 

якщо це передбачено чинним законодавством. Вчена рада переважною 

більшістю голосів може прийняти рішення про проведення таємного 

голосування з будь-якого питання, яке входить до її компетенції.  

4.7. Для проведення таємного голосування відкритим голосуванням 

обирається лічильна комісія із числа присутніх на засіданні членів Вченої ради, 

яка несе відповідальність за дотримання процедури таємного голосування. 

Голова лічильної комісії обирається на її засіданні. Кожен протокол засідання 

лічильної комісії щодо результатів таємного голосування затверджується на 

засіданні Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

присутніх її членів. 

 4.8. Проєкт порядку денного кожного засідання Вченої ради формується 

ученим секретарем згідно з планом роботи Вченої ради та завчасно доводиться 

до відома її членів. До порядку денного засідань Вченої ради можуть, за згодою 

її голови,  вноситися додаткові питання. 

4.9. Працівники, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання 

Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з 

проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів і 
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внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та 

вдосконалення роботи за напрямом. 
4.10. З кожного питання, яке вноситься на обговорення Вченої ради, 

готується письмова аналітична довідка (звіт) та проєкт рішення. В аналітичній 

довідці (звіті) стисло викладається сутність проблеми, зазначаються недоліки, 

їх причини та шляхи усунення. 

4.11. Проєкт рішення повинен містити оцінку діяльності з питання, що 

обговорюється, конкретні заходи, терміни їх реалізації, виконавців та осіб, які 

відповідають за забезпечення контролю. 

4.12. На початку засідання Вченої ради розглядаються та затверджуються 

порядок денний та регламент роботи.  

4.13. Засідання Вченої ради веде її голова, а у разі його відсутності – 

заступник голови Вченої ради. 

 

4.14. Голова Вченої ради: 

- організує роботу Вченої ради у відповідності до Статуту КРЦ НАПрН 

України і цього Положення;  

- відкриває, веде  та закриває засідання Вченої ради;  

- організовує розгляд питань, надає слово для доповіді, виступу, 

оголошує наступного промовця;  

- виносить на обговорення проєкти рішень, робить офіційні 

повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити; 

- організує роботу з контролю виконання рішень Вченої ради; 

- дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;  

- приймає рішення про зміну дати чергового засідання або проведення 

позачергового засідання Вченої ради;  

- вносить до порядку денного засідання Вченої ради позапланові питання, 

що потребують оперативного розгляду; 

- підписує рішення та інші документи, що відносяться до відома Вченої 

ради;  

- представляє Вчену раду у відносинах з міністерствами, відомствами, 

органами законодавчої та виконавчої влади, судами, органами прокуратури, 

громадськими та іншими організаціями і посадовими особами, а також 

представниками іноземних держав;  

- вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради у відповідності 

до Статуту КРЦ НАПрН України, нормативно-правових актів України та цього 

Положення. 

4.15. Учений секретар Вченої ради підпорядковується безпосередньо 

голові Вченої ради і в процесі своєї діяльності: 

- дає доручення членам Вченої ради, організує своєчасну та якісну 

підготовку питань та проєктів рішень по них для розгляду на засіданнях Вченої 

ради;  
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- забезпечує повідомлення членів Вченої ради та осіб, які запрошені на її 

засідання без права голосу, про час, місце проведення та порядок денний 

засідання; 

- забезпечує контроль присутності членів Вченої ради  на засіданнях та 

їхню реєстрацію;  

- забезпечує членів Вченої ради та запрошених роздатковими 

матеріалами, демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів; 

- веде протоколювання засідань Вченої ради;  

- оприлюднює ухвалені Вченою радою  рішення; 

- сприяє підготовці й оформленню особистих справ з присвоєння вчених 

звань професора та старшого дослідника, здійснює їхню попередню експертизу, 

веде супроводження справ у центральному органі виконавчої влади у сфері 

освіти і науки;  

- забезпечує належні умови для здійснення процедури таємного 

голосування та роботи лічильної комісії;  

- узагальнює пропозиції членів Вченої ради та структурних підрозділів і 

спільно з головою та заступником голови Вченої ради укладає проєкт плану 

роботи Вченої ради на рік;  

- забезпечує оформлення протоколів засідань та ухвалених рішень,  

підписує їх та інші документи, що відносяться до відома Вченої ради;  

- забезпечує систематичний моніторинг виконання рішень Вченої ради, за 

його результатами інформує голову та членів Вченої ради про стан їх реалізації; 

- виконує інші обов’язки у відповідності до цього Положення. 

4.16. Протоколи засідань Вченої ради, матеріали з розгляду питань 

порядків денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, 

облік і збереження яких забезпечує учений секретар Вченої ради з послідуючою 

передачею їх до архіву Центру. 

 4.17. Витяги з протоколів засідань Вченої ради підписуються ученим 

секретарем Вченої ради, за потреби направляються структурним підрозділам 

або видаються зацікавленим особам. 

4.18. Ухвалені Вченою радою рішення є обов’язковими для виконання 

всіма працівниками Центру та здобувачами вищої освіти, які в ньому 

навчаються. 

4.19. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання рішень Вченої 

ради покладається на осіб, які в них зазначені.  

4.20. На засіданнях Вченої ради в порядку контролю не менше ніж два 

рази на рік розглядаються питання про стан виконання попередніх її рішень.                

У проектах рішень Вченої ради щодо виконання попередніх рішень у разі 

невиконання їх окремих пунктів зазначаються причини невиконання, винні в 

цьому особи, пропозиції щодо застосування до них заходів впливу, а також нові 

терміни виконання. 
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5. Права та обов’язки членів Вченої ради  
 5.1. Члени Вченої ради мають право:  

- вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Вченої ради та 

плану її роботи; 

- ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються питань порядку денного 

засідання Вченої ради;  

- брати участь в обговоренні питань, винесених на розгляд Вченої ради, 

та вносити пропозиції до проєктів рішень; 

 - на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності 

голосування;  

- запрошувати та отримувати необхідну інформації з питань роботи 

Вченої ради та структурних підрозділів; 

- вносити запити, рекомендації та пропозиції щодо вирішення питань 

роботи Центру та Вченої ради, вдосконалення їх роботи та перспектив 

подальшого розвитку. 

5.2. Члени Вченої ради зобов’язані: 

- особисто бути присутніми на засіданнях Вченої ради та брати активну 

участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, та голосуванні;  

- виконувати в межах своєї компетенції рішення та доручення Вченої 

ради; 

 - за дорученням голови Вченої ради готувати матеріали та проєкти 

рішень з питань порядку денного для розгляду на засіданнях Вченої ради; 

 - доводити зміст і сутність рішень Вченої ради до працівників 

структурного підрозділу, всіляко сприяти їх своєчасному та якісному 

виконанню. 

 

6. Відповідальність членів Вченої ради  
За невиконання рішень та доручень Вченої ради її члени несуть 

відповідальність відповідно до законодавства. 

 
   


