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Університету від 26.04.2018 р. «Про реорганізацію відокремленого 

структурного підрозділу «Коледж економіки і управління Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», наказу ректора Університету від 27.04.2018 № 365 «Про 

реорганізацію відокремленого структурного підрозділу «Коледж економіки і 

управління Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  та з метою 

приведення складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету – Конференції трудового колективу 

Університету у відповідність до приписів статті 39 Закону України «Про вищу 

освіту»,  

Вчена рада ухвалила:  

1. Внести зміни до Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» «Про підготовку до обрання нового складу вищого колегіального 

органу громадського самоврядування Університету - Конференції 

трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Ухвала), прийнятої Вченою 

радою Університету 30.09.2015 (протокол від 30.09.2015 №2) у такому 

порядку: 

1.1. П.8 Ухвали викласти у такій редакції: 

«8. Виходячи із чинної організаційної структури Університету, загальної 

чисельності членів трудового колективу Університету, його структурних 

підрозділів і чисельності студентів, які навчаються в Університеті та його 

відокремлених структурних підрозділах, встановити, відповідно пункту 3 

статті 39 Закону України «Про вищу освіту», загальну кількість делегатів 

вищого колегіального органу громадського самоврядування ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 381 особу і 

визначити наступні норми представництва за категоріями працівників 

Університету та студентів: 

8.1. Науково-педагогічні працівники базового вищого навчального закладу та 

Криворізького економічного інституту, педагогічні працівники відокремлених 

структурних підрозділів (коледжів КНЕУ), які працюють в Університеті на 

постійній основі, не менш як 75 відсотків від загальної чисельності делегатів 

Конференції трудового колективу Університету – 291 делегат; 

8.2. Представники студентів базового навчального закладу та відокремлених 

структурних підрозділів, не менш як 15 відсотків від загальної чисельності 

делегатів Конференції трудового колективу Університету – 60 делегатів; 

8.3. Представники адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-

технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу базового 

навчального закладу та відокремлених структурних підрозділів – 30 

делегатів.» 

1.2. П.10 Ухвали викласти у такій редакції: 
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«10. Встановити такі норми представництва від структурних підрозділів за 

категоріями: 

10.1. Науково-педагогічні працівники та педагогічні працівники, які 

обираються органами громадського самоврядування інститутів, факультетів  

відокремлених структурних підрозділів – 291 делегат, у тому числі: 

від факультету економіки та управління – 37; 

від факультету міжнародної економіки і менеджменту – 43; 

від Юридичного інституту – 30; 

від факультету управління персоналом, соціології та психології – 19; 

від факультету маркетингу – 23; 

від  факультету  обліку  та  податкового  менеджменту – 23; 

від факультету фінансів – 41; 

від Інституту інформаційних технологій в економіці – 27; 

від кафедри військової  підготовки – 2; 

від Економічного коледжу КНЕУ – 13; 

від Коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ – 12; 

від Роменського коледжу КНЕУ – 5;  

від Криворізького коледжу економіки та управління КНЕУ – 6;  

від Криворізького економічного інституту КНЕУ – 10. 

10.2. Представники адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-

технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету,  

які обираються Конференцією адміністративно-господарського персоналу, 

допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу 

Університету – 30 делегатів, у тому числі: 

від базового ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» - 25; 

від Економічного коледжу КНЕУ – 1; 

від Криворізького економічного інституту КНЕУ – 1; 

від Коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ – 1; 

від Роменського коледжу КНЕУ – 1; 

від Криворізького коледжу економіки та управління КНЕУ – 1. 

10.3. Представники студентів, які обираються студентами шляхом прямих 

таємних виборів – 60 делегатів, у тому числі: 

від базового ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» - 46; 

від Економічного коледжу КНЕУ – 5; 

від Коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ – 3; 

від Роменського коледжу КНЕУ – 2; 

від Криворізького економічного інституту КНЕУ – 2; 

від Криворізького коледжу економіки та управління КНЕУ – 2. 

10.4. У формуванні квот представництва адміністративно-господарського 

персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого 

персоналу Університету, а також студентів від базового навчального закладу 

та відокремлених структурних підрозділів використовується просте процентне 

співвідношення їх кількості у базовому закладі та відокремлених структурних 

підрозділах.» 




