
ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ  

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Наглядова рада ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУХНЕЦЯ (далі - 

Наглядова рада) створена для забезпечення функціонування закладу та 

здійснення контролю за його діяльністю відповідно до Указу Президента 

України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний 

заклад (установу) України» та Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року №1556 - VII.    

1.2.  Положення визначає компетенцію, принципи управління та 

організацію роботи Наглядової ради ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУХНЕЦЯ (далі – 

Університет). 

1.3.  Наглядова рада Університету у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету 

Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України, цим Положенням, Статутом Університету, рішеннями Конференції 

трудового колективу університету. 

 

2. Мета діяльності Наглядової ради 

2.1. Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування 

зусиль членів Ради, у взаємодії з Міністерством освіти і науки України, 

інших органів державного управління, громадськості тощо керівників і 

працівників Університету на створення умов для успішної діяльності та 

постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного вищого 

навчального закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної 

освіти й економічної науки та інтегрується у світову освітню систему. 

 

3. Склад Наглядової ради 

3.1. Наглядова рада Університету створюється відповідно до статті  37 

Закону України «Про вищу освіту». Персональний склад Наглядової ради 

затверджено в порядку, передбаченому ст.37 Закону України «Про вищу 

освіту», на термін повноважень п'ять років. 

 

 



4. Завдання та функції Наглядової ради 

 

 4.1 .Основні завдання: 

4.1.1.Розгляд шляхів перспективного розвитку вищого навчального 

закладу; 

4.1.2.Надання допомоги його керівництву в реалізації державної 

політики у галузі вищої освіти і науки; 

4.1.3.Здійснення громадського контролю за діяльністю керівництва 

вищого навчального закладу; 

4.1.4.Забезпечення   ефективної взаємодії вищого навчального закладу з 

органами державного   управління,   науковою   громадськістю,   суспільно-

політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої 

освіти. 

4.2.Основні функції: 

Наглядова рада Університету :  

4.2.1. Розглядає та погоджує навчальну, наукову та фінансову  стратегії 

діяльності та перспективи подальшого розвитку Університету; 

4.2.2. Проводить аналіз дій органів управління Університету щодо 

організації та забезпечення умов для розвитку науково-педагогічного 

персоналу та створених ними наукових шкіл до визнаного 

загальнодержавного або світового рівня професійної кваліфікації; 

4.2.3. Проводить оцінку рівня наукової діяльності щодо розроблення та 

практичної реалізації найважливіших державних програм в економічній 

сфері; 

4.2.4. Надає оцінку роботи Університету, окремих його підрозділів чи 

керівників стосовно забезпечення загальнодержавного і міжнародного 

визнання результатів діяльності Університету та вмотивоване подання 

ректору пропозицій щодо структурних або персональних змін за 

результатами такої роботи; 

4.2.5. Надає допомогу в реалізації програми розвитку університету; 

4.2.6. Здійснює попередній розгляд і погодження заходів щодо 

створення сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної 

інфраструктури Університету; 

4.2.7. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва 

Університету, за дотриманням норм чинного законодавства та Статуту 

Університету, за виконанням рішень органів законодавчої та виконавчої 

влади;   

4.2.8. Інші дії щодо контролю за діяльністю Університету, які 

випливають із компетенції Наглядової ради. 

 

 



5. Організація роботи Наглядової ради 

 

5.1. Персональний склад Наглядової Ради затверджується рішенням 

Конференції трудового колективу ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУХНЕЦЯ.  

5.2. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських 

засадах.  

5.3. Очолює Наглядову раду її голова. 

5.4. Наглядова рада здійснює свою діяльність, вивчаючи необхідну 

вихідну інформацію  з   відповідних   підрозділів   Університету,   

Міністерств, відомств; за необхідністю бере участь у роботі Вченої ради, 

ректорату і громадських організацій Університету та розглядаючи окремі 

питання компетенції Ради на засіданнях з прийняттям відповідних рішень. 

5.5. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не 

менше одного разу на рік.  Рішення про проведення засідання приймає 

Голова Ради. 

5.6. Голова Наглядової ради: 

 організує роботу Ради і несе відповідальність за виконання покладених 

на Раду повноважень;  

координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання 

покладених на них завдань; 

скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях; 

підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень 

Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать 

до її компетенції; 

у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, ректорату 

Університету та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному 

закладі; 

представляє Наглядову раду в Міністерстві освіти і науки України, 

органах державного управління, на підприємствах, в установах, організаціях 

та засобах масової інформації; 

виступає від імені Наглядової ради на щорічній конференції трудового 

колективу Університету; 

у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови 

Наглядової ради на одного з її членів; 

здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою 

своїх повноважень 

5.7. Члени Наглядової ради мають право: 

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного; 



брати участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету та 

інших офіційних заходах, які в ньому проводяться; 

вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; 

достроково припиняти свої повноваження, написавши відповідною 

заяву на ім’я голови Наглядової ради. 

5.8. Наглядова рада стежить за дотриманням в Університеті положень 

Великої Хартії європейських Університетів у сфері забезпечення прав 

людини на освіту. 

5.9. Наглядова рада має право висувати перед Конференцією трудового 

колективу університету мотивовану пропозицію щодо обрання, продовження 

або припинення  повноважень ректора Університету. 

5.10. Наглядова рада університету має право: 

Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції. 

Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї 

завдань. 

 

6. Порядок прийняття рішень 

 

6.1. З урахуванням результатів здійснюваного Наглядовою радою 

контролю та отриманої за взаємним сприянням необхідної вихідної 

інформації від Університету, міністерств, відомств, організацій, тощо 

Наглядова рада приймає відповідні рішення. 

6.2. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання всіма 

підрозділами Університету та враховуються при здійсненні контролю 

відповідними державними органами. 

6.3. Втручання органів державного управління в діяльність Наглядової 

ради допускається лише у випадках, передбачених законодавством України. 

 

 

7. Прикінцеві положення  

 

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення 

приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує більшість 

її членів. 

 
 


