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ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

1. Обрати нові склади конференцій (органів громадського 

самоврядування) навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених 

структурних підрозділів, новий склад Конференції адміністративно-

господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого 

обслуговуючого персоналу Університету, а також новий склад вищого 

колегіального органу громадського самоврядування Університету – 

Конференції трудового колективу Університету.  

2. Зазначену процедуру обрання  провести у такі етапи: 

2.1. На 1 етапі (01 – 31 жовтня 2019 р.) визначити кількісний склад 

учасників конференцій трудових колективів навчально-наукових інститутів, 

факультетів Університету, Конференції адміністративно-господарського 

персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого 

персоналу Університету, а також відокремлених структурних підрозділів, які, 

згідно до підпункту 5 п.10 ст.39 Закону України «Про вищу освіту» та п.9.4 

Статуту Університету, мають обрати делегатів до вищого колегіального органу 

громадського самоврядування Університету – Конференції трудового 

колективу Університету; 

2.2. На 2 етапі (01 листопада – 17 листопада 2019 р.) обрати персональний 

склад органів громадського самоврядування навчально-наукових інститутів, 

факультетів Університету – конференцій трудових колективів навчально-

наукових інститутів, факультетів, персональний склад Конференції 

адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу 

та молодшого обслуговуючого персоналу Університету, персональний склад 

конференцій трудових колективів відокремлених структурних підрозділів 

Університету; 

2.3. На 3 етапі (17 листопада – 08 грудня 2019 р.) затвердити кількісний та 

персональний склад вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету – Конференції трудового колективу 

Університету.  

3. З метою організації процесу підготовки до обрання нового складу 

Конференції трудового колективу Університету призначити організаційний 

комітет у такому складі: 
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Стеценко  Богдан  Станіславович, голова первинної  профспілкової  

організації  Університету – голова організаційного комітету; 

Садовник Олександр Володимирович, проректор – заступник голови 

організаційного комітету; 

Давидкова Катерина Максимівна, голова первинної профспілкової 

організації студентів та аспірантів – заступник голови організаційного 

комітету; 

Щуцький Владислав Володимирович, голова Студентської академічної 

ради – заступник голови організаційного комітету. 

Члени організаційного комітету: 

1) Баша Інна Миколаївна – заступник декана факультету маркетингу; 

2) Василенко Андрій Олександрович – заступник декана  факультету  

управління  персоналом,  соціології  та  психології; 

3) Васильков Володимир Георгійович – заступник декана факультету 

економіки та управління; 

4) Веремієнко Тетяна Сергіївна – заступник декана факультету 

міжнародної економіки і менеджменту; 

5) Данильченко Тетяна Валеріївна – заступник директора Інституту 

інформаційних технологій в економіці; 

6) Задерейко Світлана Юріївна – заступник директора Юридичного 

інституту; 

7) Мурашко Олена Володимирівна – заступник декана факультету 

фінансів; 

8) Цятковська Олена Віталіївна – заступник декана факультету обліку та 

податкового менеджменту; 

9) Овсяннікова Тетяна Василівна – начальник юридичного відділу; 

10) Чиж Богдан Ігорович – помічник ректора - начальник відділу 

кадрів. 

4. Провести в термін з 01 по 31 жовтня 2019 р. засідання Вчених рад 

навчально-наукових інститутів, факультетів, на якому затвердити норми 

представництва та кількісний склад органів громадського самоврядування 

навчально-наукових інститутів, факультетів – конференцій трудових колективів 

навчально-наукових інститутів та факультетів. В цей період часу провести 

також збори первинних колективів – кафедр навчально-наукових інститутів та 
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факультетів і збори навчально-допоміжного персоналу навчально-наукових 

інститутів та факультетів.  

4.1. Кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів 

до складу конференцій трудових колективів навчально-наукових інститутів та 

факультетів визначаються вченими радами навчально-наукових інститутів та 

факультетів. Встановити при цьому обов’язковість дотримання в процесі 

визначення кількісного складу норми, визначеної п.8 ст.39 Закону України 

«Про вищу освіту»: не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) 

виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники 

навчально-наукового інституту та факультету, які працюють на постійній 

основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які 

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.  

4.2. При обранні делегатів до складу Конференції трудового колективу 

Університету від науково-педагогічних працівників навчально-наукового 

інституту та факультету, виходячи з мінімального складу кафедри вищого 

навчального закладу (5 осіб відповідно до п.5 ст.33 Закону України «Про вищу 

освіту»), встановити наступну норму обрання від науково-педагогічних 

працівників факультету до складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету: від кожних 5 (п’яти) науково-педагогічних 

працівників – 1 (один) делегат.  

4.3. Кількісний та персональний склад конференцій трудових колективів 

факультетів ухвалити на першому засіданні конференцій трудового колективу 

факультету не пізніше 17 листопада 2019 р. Протоколи засідань вчених рад 

навчально-наукових інститутів та факультетів, на яких визначається кількісний 

склад, норми представництва та порядок виборів делегатів до складу 

конференцій трудових колективів навчально-наукових інститутів, факультетів, 

а також персональний склад конференцій трудових колективів навчально-

наукових інститутів, факультетів, надати до оргкомітету Конференції трудового 

колективу Університету. Склад конференцій трудових колективів навчально-

наукових інститутів, факультетів Університету оприлюднити на офіційному 

веб-сайті Університету на сторінках відповідних підрозділів. 

4.4. Наголосити також на обов’язковості проведення зборів трудових 

колективів кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів і зборів 

навчально-допоміжного персоналу навчально-наукових інститутів та 
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факультетів, які обирають делегатів до складу конференцій трудових 

колективів навчально-наукових інститутів та факультетів шляхом прямого 

відкритого голосування. 

4.5. Провести збори навчально-допоміжного персоналу інститутів та 

факультетів в термін з 01 по 31 жовтня 2019 р. Обрати на них представників 

цієї категорії працівників Університету до складу Конференції трудового 

колективу навчально-наукових інститутів, факультетів та до складу 

Конференції адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного 

персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету. Порядок 

обрання представників навчально-наукового інституту, факультету до складу 

Конференції адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного 

персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету визначається 

п.6 цієї Ухвали. 

4.6. Порядок обрання представників навчально-наукового 

інституту,факультету з числа студентів визначається п.7 цієї Ухвали. 

Відповідальні: голови Вчених рад факультетів 

Термін: до 31.10.2019 р. 

5. Провести в термін з 01 по 31 жовтня 2019 р. установчі збори вищих 

колегіальних органів громадського самоврядування відокремлених структурних 

підрозділів Університету – загальних зборів педагогічних та адміністративно-

господарських працівників і навчально-допоміжного персоналу відокремлених 

структурних підрозділів. 

5.1. Обрати на загальних зборах колективів відокремлених структурних 

підрозділів делегатів від педагогічних працівників до вищого колегіального 

органу громадського самоврядування Університету – Конференції трудового 

колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана».  

5.2. Протоколи зборів колективів відокремлених структурних підрозділів, 

якими визначається персональний склад педагогічних працівників-делегатів від 

відокремленого структурного підрозділу до складу Конференції трудового 

колективу Університету, надати до оргкомітету Конференції трудового 

колективу Університету. Оприлюднити склад зборів колективу відокремленого 

структурного підрозділу на його офіційному веб-сайті. 
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5.4. Наголосити також на обов’язковості обрання на зборах делегатів від 

адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу 

відокремленого структурного підрозділу до складу Конференції 

адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу 

та молодшого обслуговуючого персоналу Університету. Порядок обрання 

представників від адміністративно-господарського персоналу та навчально-

допоміжного персоналу відокремленого структурного підрозділу до складу 

Конференції адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного 

персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету визначається 

п.6 цієї Ухвали. 

5.5. Порядок обрання представників відокремленого структурного 

підрозділу з числа студентів визначається п.7 цієї Ухвали. 

Відповідальні: директори відокремлених структурних 

підрозділів 

Термін: до 31.10.2019 р. 

6. Провести в термін з 01 по 17 листопада 2019 р. установчі збори 

Конференції адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного 

персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету. 

6.1. Для цього в усіх відділах Університету, в його інститутах та на 

факультетах і у відокремлених структурних підрозділах в термін з 01 до 31 

жовтня 2019 р. провести загальні збори працівників та обрати делегатів від 

підрозділу (відділу) до складу Конференції адміністративно-господарського 

персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого 

персоналу Університету, виходячи з такої норми представництва: від кожних 

10 (п’яти) адміністративно-господарських працівників та навчально-

допоміжного персоналу – 1 (один) делегат.  

6.2. Для обрання представників  навчально-наукових інститутів та 

факультетів до складу Конференції адміністративно-господарського персоналу, 

допоміжно-технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу 

Університету провести загальні збори навчально-допоміжного персоналу 

інститутів та факультетів. 

6.3. У випадку, коли у відділі працює менше ніж 10 (п’ять) працівників, 

встановити норму обрання до складу Конференції адміністративно-
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господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу та молодшого 

обслуговуючого персоналу Університету  у 1 (одного) представника.  

6.4. Протоколи зборів трудових колективів відділів та підрозділів 

Університету, зборів навчально-допоміжного персоналу навчально-наукових 

інститутів, факультетів надати до оргкомітету Конференції трудового 

колективу Університету. 

6.5. Провести не пізніше 24 листопада 2019 р. перше засідання 

Конференції адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного 

персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету, на якому 

обрати делегатів до складу Конференції трудового колективу Університету 

відповідно до квот, встановлених п.8 цієї Ухвали. Склад Конференції 

адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-технічного персоналу 

та молодшого обслуговуючого персоналу Університету затвердити на її 

першому засіданні і надати відповідний витяг з протоколу засідання цієї 

конференції до оргкомітету Конференції трудового колективу Університету. 

Відповідальні: директори навчально-наукових інститутів, декани 

факультетів, начальники відділів, директори відокремлених структурних 

підрозділів, начальник відділу кадрів 

Термін: до 30.11.2019 р. 

7. Рекомендувати органам студентського самоврядування відповідно 

до підпункту 1 п.5, п.7 та п.8 ст.40 Закону України «Про вищу освіту» в термін 

до 30 листопада 2015 р. провести обрання представників студентів до складу 

Конференції трудового колективу Університету відповідно до квоти, 

визначеної у п.8 цієї Ухвали.  

7.1. Принципи та порядок такого обрання органам студентського 

самоврядування визначити згідно п.3 ст.39 та п.7 ст.40 Закону України «Про 

вищу освіту».  

7.2. Вважати за необхідне врахувати участь у процесі обрання делегатів від 

студентів до складу Конференції трудового колективу Університету студентів 

відокремлених структурних підрозділів, аспірантів та докторантів КНЕУ. 
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7.3. Надати у розпорядження оргкомітету Конференції трудового 

колективу Університету відповідні документи з визначеним персональним 

складом делегатів Конференції трудового колективу Університету з числа 

студентів. 

Відповідальні: керівники органів студентського самоврядування 

Університету 

Термін: до 30.11.2019 р. 

8. Виходячи із чинної організаційної структури Університету, 

загальної чисельності трудового колективу, 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 344 особи, і такі норми 

представництва за категоріями працівників Університету та студентів: 

8.1. Науково-педагогічні працівники базового вищого навчального закладу 

та педагогічні працівники відокремлених структурних підрозділів, які 

працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 75 відсотків від 

загальної чисельності делегатів Конференції трудового колективу Університету 

–  260 делегатів; 

8.2. Представники студентів базового навчального закладу та 

відокремлених структурних підрозділів, не менш як 15 відсотків від загальної 

чисельності делегатів Конференції трудового колективу Університету –  52 

делегати;  

8.3. Представники адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-

технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу базового 

навчального закладу та відокремлених структурних підрозділів –  32 делегати. 

9. Внаслідок існування низки проблем щодо забезпечення участі 

представників Кримського економічного інституту та Сімферопольського 

коледжу КНЕУ у процесі формування нового складу Конференції трудового 

колективу Університету, передбачити можливість у майбутньому дообрання їх 

представників до складу Конференції трудового колективу Університету.    

10. Встановити такі норми представництва від структурних підрозділів 

за категоріями: 
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10.1. Науково-педагогічні працівники та педагогічні працівники –

(обираються органами громадського самоврядування навчально-наукових 

інститутів та факультетів і відокремлених структурних підрозділів) – 260 

делегатів, у тому числі: 

від Інституту інформаційних технологій в економіці – 26 делегатів; 

від факультету економіки та управління – 35 делегатів; 

від факультету маркетингу – 25 делегатів;  

від факультету міжнародної економіки і менеджменту – 43 делегати; 

від факультету обліку та податкового менеджменту – 27 делегатів;  

від факультету управління персоналом, соціології та психології – 21 

делегат; 

від факультету фінансів – 35 делегатів; 

від Юридичного інституту – 31 делегат; 

від військової кафедри – 2 делегати; 

від Криворізького економічного інституту – 4 делегати; 

від Економічного коледжу КНЕУ – 3 делегати; 

від Київського коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ – 4 

делегати; 

від Роменського коледжу КНЕУ – 2 делегати; 

від Криворізького коледжу економіки та управління КНЕУ – 2 делегати. 

10.2. Адміністративно-господарський персонал, допоміжно-технічний 

персонал та молодший обслуговуючий персонал Університету (обирається 

Конференцією адміністративно-господарського персоналу, допоміжно-

технічного персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу Університету) 

– 32 делегати: 

від базового ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» – 27 делегатів; 

від Криворізького економічного інституту – 1 делегат; 

від Економічного коледжу КНЕУ – 1 делегат; 

від Київського коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ – 1 

делегат; 

від Роменського коледжу КНЕУ – 1 делегат; 

від Криворізького коледжу економіки та управління  КНЕУ – 1 делегат. 

10.3. Студенти (обираються студентами шляхом прямих таємних виборів) 

– 52 делегати: 
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від базового ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» – 40 делегатів; 

від Криворізького економічного інституту – 2 делегати; 

від Економічного коледжу КНЕУ – 3 делегати; 

від Київського коледжу інформаційних систем і технологій КНЕУ – 3 

делегати; 

від Роменського коледжу КНЕУ – 2 делегати; 

від Криворізького коледжу економіки та управління  КНЕУ – 2 делегати. 

11. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, 

керівникам структурних підрозділів, директорам відокремлених структурних 

підрозділів створити у своїх підрозділах організаційні комітети для виборів 

делегатів до складу Конференції трудового колективу Університету в період з 

01.10.2019 р. по 10.10.2019 р. 

12. Господарському відділу (Л. А. Смородін),  навчальному відділу (Т. В. 

Кулаківська), відділу технічного забезпечення навчального процесу (А. 

П. Бармак) та Центру культури та мистецтв (Д. Р. Бабич) забезпечити 

приміщеннями та технічними засобами для проведення конференцій 

структурних підрозділів Університету. 

13. Конференцію вищого колегіального органу громадського 

самоврядування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» провести не пізніше 24 грудня 2019 р. 

14. Уважати з дати першого засідання новообраного складу Конференції 

трудового колективу Університету такими, що втратили чинність: 

- п.п.1 та 2 Ухвали Вченої ради Університету від 27.11.2014 «Про збори 

вищого колегіального органу самоврядування Університету – Конференції 

трудового колективу та підготовку нової редакції Статуту Університету» 

(протокол від 27.11.2014 № 4); 

- Ухвалу Вченої ради Університету від 30.09.2015 «Про підготовку до 

обрання нового складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету - Конференції трудового колективу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»» 

(протокол від 30.09.2015 № 2); 

- Ухвалу Вченої ради Університету від 23.11.2017 «Про внесення змін до 

Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.09.2015 




