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імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 

наказом по Університету. 

1.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого 

рішенням Вченої ради Університету 28.11.2019 р. (протокол від 28.11.2019 

№ 4), та введеного в дію наказом по Університету від 28.11.2019 № 875. 

2. Внести зміни та доповнення до Типового положення про Вчену раду 

структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова 

редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 28.11.2019 р. 

(протокол від 28.11.2019 № 4), та введеного в дію наказом по Університету від 

28.11.2019 № 875, у такому порядку: 

2.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради структурного підрозділу 

Університету (обрання представників студентів до складу Вченої ради 

структурного підрозділу Університету прямим таємним голосуванням), 

термін повноважень Вченої ради структурного підрозділу Університету 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

структурного підрозділу Університету має бути завершена протягом 

визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету 

та цим Положенням терміну.».  

2.2. Затвердити Типове положення про Вчену раду структурного 

підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по 

Університету.   

2.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Типового положення про Вчену раду 

структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету 28.11.2019 р. (протокол від 28.11.2019 № 4), та 

введеного в дію наказом по Університету від 28.11.2019 № 875. 

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

факультету маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова 

редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. 

(протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 

19.12.2019 № 931, у такому порядку: 

3.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 
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«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради факультету маркетингу 

Університету (обрання представників студентів до складу Вченої ради 

факультету маркетингу Університету прямим таємним голосуванням), 

термін повноважень Вченої ради факультету маркетингу Університету 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

факультету маркетингу Університету має бути завершена протягом 

визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету 

та цим Положенням терміну.».  

3.2. Затвердити Положення про Вчену раду факультету маркетингу 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) та 

ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по Університету.   

3.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду факультету 

маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 

19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію 

наказом по Університету від 19.12.2019 № 931. 

4. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

факультету управління персоналом, соціології та психології Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням 

Вченої ради Університету 19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та 

введеного в дію наказом по Університету від 19.12.2019 № 931, у такому 

порядку: 

4.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради факультету управління 

персоналом, соціології та психології Університету (обрання представників 

студентів до складу Вченої ради факультету управління персоналом, 

соціології та психології Університету прямим таємним голосуванням), 

термін повноважень Вченої ради факультету управління персоналом, 

соціології та психології Університету подовжується до закінчення дії 

обставин непереборної сили. Після дати, визначеної нормативно-

правовими актами України як закінчення обставин непереборної сили, 

процедура обрання нового складу Вченої ради факультету управління 

персоналом, соціології та психології Університету має бути завершена 

протягом визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом 

Університету та цим Положенням терміну.».  
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4.2. Затвердити Положення про Вчену раду факультету управління 

персоналом, соціології та психології Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) та ввести його в 

дію з 30.06.2020 наказом по Університету.   

4.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду факультету 

управління персоналом, соціології та психології Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого 

рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. (протокол від 

19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 

19.12.2019 № 931. 

5. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

факультету міжнародної економіки та менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету 19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію 

наказом по Університету від 19.12.2019 № 931, у такому порядку: 

5.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради факультету міжнародної 

економіки та менеджменту Університету (обрання представників студентів 

до складу Вченої ради факультету міжнародної економіки та менеджменту 

Університету прямим таємним голосуванням), термін повноважень Вченої 

ради факультету міжнародної економіки та менеджменту Університету 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

факультету міжнародної економіки та менеджменту Університету має бути 

завершена протягом визначеного Законом України «Про вищу освіту», 

Статутом Університету та цим Положенням терміну.».  

5.2. Затвердити Положення про Вчену раду факультету міжнародної 

економіки та менеджменту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 наказом 

по Університету.   

5.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду факультету 

міжнародної економіки та менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого 

рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. (протокол від 

19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 

19.12.2019 № 931. 
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6. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

факультету економіки та управління Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 

р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету 

від 19.12.2019 № 931, у такому порядку: 

6.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради факультету економіки та 

управління Університету (обрання представників студентів до складу 

Вченої ради факультету економіки та управління Університету прямим 

таємним голосуванням), термін повноважень Вченої ради факультету 

економіки та управління Університету подовжується до закінчення дії 

обставин непереборної сили. Після дати, визначеної нормативно-

правовими актами України як закінчення обставин непереборної сили, 

процедура обрання нового складу Вченої ради факультету економіки та 

управління Університету має бути завершена протягом визначеного 

Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим 

Положенням терміну.».  

6.2. Затвердити Положення про Вчену раду факультету економіки та 

управління Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по 

Університету.   

6.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду факультету 

економіки та управління Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету 19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та 

введеного в дію наказом по Університету від 19.12.2019 № 931. 

7. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

факультету фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова 

редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. 

(протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 

19.12.2019 № 931, у такому порядку: 

7.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради факультету фінансів 

Університету (обрання представників студентів до складу Вченої ради 

факультету фінансів Університету прямим таємним голосуванням), термін 
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повноважень Вченої ради факультету фінансів Університету подовжується 

до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, визначеної 

нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

факультету фінансів Університету має бути завершена протягом 

визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету 

та цим Положенням терміну.».  

7.2. Затвердити Положення про Вчену раду факультету фінансів 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) та 

ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по Університету.   

7.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду факультету 

фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 

19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію 

наказом по Університету від 19.12.2019 № 931. 

8. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

факультету обліку та податкового менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету 19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію 

наказом по Університету від 19.12.2019 № 931, у такому порядку: 

8.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради факультету обліку та 

податкового менеджменту Університету (обрання представників студентів 

до складу Вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту 

Університету прямим таємним голосуванням), термін повноважень Вченої 

ради факультету обліку та податкового менеджменту Університету 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

факультету обліку та податкового менеджменту Університету має бути 

завершена протягом визначеного Законом України «Про вищу освіту», 

Статутом Університету та цим Положенням терміну.».  

8.2. Затвердити Положення про Вчену раду факультету обліку та 

податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 наказом 

по Університету.   

8.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду факультету 

обліку та податкового менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний 
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університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого 

рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. (протокол від 

19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 

19.12.2019 № 931. 

9.  Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

Навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в 

економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), 

затвердженого рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. (протокол від 

19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 19.12.2019 № 

931, у такому порядку: 

9.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради Інституту інформаційних 

технологій в економіці Університету (обрання представників студентів до 

складу Вченої ради Інституту інформаційних технологій в економіці 

Університету прямим таємним голосуванням), термін повноважень Вченої 

ради Інституту інформаційних технологій в економіці Університету 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

Інституту інформаційних технологій в економіці Університету має бути 

завершена протягом визначеного Законом України «Про вищу освіту», 

Статутом Університету та цим Положенням терміну.».  

9.2. Затвердити Положення про Вчену раду Навчально-наукового 

інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) та 

ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по Університету.   

9.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду Навчально-

наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в 

економіці Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 

19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію 

наказом по Університету від 19.12.2019 № 931. 

10. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету 19.12.2019 р. (протокол від 19.12.2019 № 5), та введеного в дію 

наказом по Університету від 19.12.2019 № 931, у такому порядку: 

10.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацом другим у наступній 

редакції: 
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«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради Юридичного інституту 

Університету (обрання представників студентів до складу Вченої ради 

Юридичного інституту Університету прямим таємним голосуванням), 

термін повноважень Вченої ради Юридичного інституту Університету 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення обставин 

непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої ради 

Юридичного інституту Університету має бути завершена протягом 

визначеного Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету 

та цим Положенням терміну.».  

10.2. Затвердити Положення про Вчену раду Навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» (нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 

наказом по Університету.   

10.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду Навчально-

наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), затвердженого 

рішенням Вченої ради Університету 19.12.2019 р. (протокол від 

19.12.2019 № 5), та введеного в дію наказом по Університету від 

19.12.2019 № 931. 

11. Внести зміни та доповнення до Положення про Вчену раду 

Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради Університету 

28.11.2019 р. (протокол від 28.11.2019 № 4), та введеного в дію наказом по 

Університету від 28.11.2019 № 876, у такому порядку: 

11.1. Доповнити п.2.6 цього Положення абзацем другим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

заходів щодо обрання нового складу Вченої ради Інституту (обрання 

представників студентів до складу Вченої ради Інституту прямим 

таємним голосуванням), термін повноважень Вченої ради Інституту 

подовжується до закінчення дії обставин непереборної сили. Після дати, 

визначеної нормативно-правовими актами України як закінчення 

обставин непереборної сили, процедура обрання нового складу Вченої 

ради Інституту має бути завершена протягом визначеного Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету та цим Положенням 

терміну.». 

11.2. Затвердити Положення про Вчену раду Криворізького економічного 

інституту Державного вищого навчального закладу «Київський 
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національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(нова редакція) та ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по 

Університету. 

11.3 Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про Вчену раду Криворізького 

економічного інституту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (нова редакція), затвердженого рішенням Вченої ради 

Університету 28.11.2019 р. (протокол від 28.11.2019 № 4), та введеного 

в дію наказом по Університету від 28.11.2019 № 876. 

12. Директорам відокремлених структурних підрозділів (коледжів) 

Університету підготувати відповідні зміни до положень про педагогічні ради 

відокремлених структурних підрозділів (коледжів) Університету та затвердити 

ці положення в установленому законодавством України порядку не пізніше 

31.08.2020 р. 

13. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція), 

затвердженого рішенням Вченої ради Університету 28.11.2019 р. (протокол від 

28.11.2019 № 4), та введеного в дію наказом по Університету від 28.11.2019 № 

875, у такому порядку: 

13.1. Доповнити п.3.8 цього Положення абзацом сьомим у наступній 

редакції: 

«У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), 

що об’єктивно унеможливлюють проведення передбачених Статутом 

Університету та Розділом 4 цього Положення заходів щодо обрання на 

посаду науково-педагогічних працівників (висунення рекомендацій щодо 

кандидатур претендентів на посади кафедрами, конференціями трудових 

колективів структурних підрозділів Університету, загальними зборами 

працівників бібліотеки із застосуванням процедури таємного голосування, 

обрання на посади із застосуванням процедури прямого таємного 

голосування на засіданнях Вченої ради Університету або вчених рад 

структурних підрозділів Університету), термін проведення процедури 

завершення конкурсного відбору та обрання на посади подовжується 

більше ніж на три місяці. Після дати, визначеної нормативно-правовими 

актами України як закінчення обставин непереборної сили, процедура 

обрання науково-педагогічних працівників має бути завершена протягом 2 

(двох) місяців.».  

13.2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) та 

ввести його в дію з 30.06.2020 наказом по Університету.   

13.3. Відмінити з 30.06.2020 дію Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 




