
"Створення офісу Омбудсмена, шляхом 

введення посади Уповноваженого з прав 

студентів в КНЕУ ім.Вадима Гетьмана“

(в рамках реалізації проекту AESOP програми 

Erasmus+)



Учасники проекту AESOP

Отримувач гранту: 

Державний університет Акакія Церетелі, Грузія 

• Ганджанський державний університет, 
Азербайджан

• Міністерство освіти Азербайджану, 
Азербайджан

• Нахчіванський державний університет, 
Азербайджан

• Нахчіванський приватний університет, 
Азербайджан

• Кавказький університет, Азербайджан

• ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», Україна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», 
Україна

Партнерство:

▪ Університет Йювяскюля, Фінляндія

▪ Мідлсекский університет, Великобританія

▪ Університет Мін’ю, Португалія

▪ Університет Л’Аквіли, Італія

▪ Варшавський університет, Польща

▪ Міністерство науки, досліджень і економіки,

Австрія

▪ Кавказький університет, Грузія

▪ Грузино-американський університет, Грузія

▪ Університет «Хазар», Азербайджан



ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
 Університет (КНЕУ ім.Вадима Гетьмана) – учасник проекту  

STUDENTS OMBUDSMAN

«Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення 

посади Омбудсмена» 

програми 

Erasmus+: КА2 CBHE
яка передбачає отримання технічної допомоги Європейського Союзу на 

розвиток системи громадянського суспільства, що діє з

15.10.2015 – 14.10.2018.
 Університет (КНЕУ ім.Вадима Гетьмана) - координатор проекту 

серед українських університетів. 



УЧАСНИКИ

ПРОЕКТУ AESOP ВІД КНЕУ

Оболенська Тетяна Євгенівна

проректор з науково-педагогічної роботи

професор, доктор економічних наук

Рижук Юлія Миколаївна,

доцент, кандидат юридичних наук

Чабанюк Ольга Анатоліївна

Голова профспілкового комітету 

студентів та аспірантів

доцент, кандидат економічних наук

Данильченко 

Тетяна Валеріївна

доцент, кандидат 

технічних наук

Остап’юк Наталія Анатоліївна

професор, доктор економічних наук

Матвієнко Юлія Олексіївна

доцент, кандидат педагогічних наук

Гончарова Ольга 

Володимирівна

доцент, кандидат 

економічних наукТетяна Сергіївна Безкоровайна

Фахівець з адміністративної роботи Центру 

міжнародної академічної мобільності КНЕУ



Хто ж такий ОМБУДСМЕН

 Уповноважена особа з прав

студентів Університету (далі –

Омбудсмен) є членом Наглядової ради

Університету, на яку покладається виконання

завдань щодо захисту прав студентів

Університету
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Основними завданнями Омбудсмена  є:

 сприяння реалізації єдиної державної політики, спрямованої на 

забезпечення права особи на здобуття якісної та доступної 

освіти;

 співпраця та взаємодія з Освітнім омбудсменом, призначеного 

Кабінетом Міністрів України в установленому порядку;

 здійснення заходів щодо додержання законодавства України про 

освіту;

 вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного 

доступу до здобуття освіти учасниками освітнього процесу 

Університету;

 забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів 

студентів Університету;



 представлення законних інтересів студентів перед 

керівництвом Університету;

 аналіз стану реалізації та забезпечення прав і свобод 

студентів в Університеті;

 здійснення громадського контролю за діяльністю 

Університету та його структурних підрозділів у сфері 

забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів 

студентів;

 проведення превентивних заходів щодо запобігання 

порушення прав, свобод і законних інтересів студентів;

 вжиття необхідних заходів у випадку порушення прав, 

свобод і законних інтересів студентів через звернення до 

керівництва Університету та його структурних підрозділів.

Основними завданнями Омбудсмена  є:



Омбудсмен здійснює свою діяльність:

- у взаємодії з членами робочої групи програми

Erasmus+ «Здійснення захисту інтересів студентів

шляхом введення посади Омбудсмена»;

- на основі принципів гуманізму, законності,

справедливості, неупередженості, об’єктивності,

незалежності, доступності, транспарентності,

недоторканості приватного життя осіб і

конфіденційності відомостей про них.



Омбудсмен у своїй діяльності 

керується Конституцією і законами 

України, міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, актами 

Президента України і Кабінету 

Міністрів України, нормативними 

документами Міністерства освіти і 

науки України, Статутом Університету 

та цим Положенням.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Ярмоленко Богдан Валерійович

партнер компанії Ernst & Young, 

член Наглядової ради університету



Забезпечення діяльності омбудсмена 

покладається на Офіс Омбудсмена, що 

формується з консультантів Омбудсмена, які 

діють на громадських засадах та є учасниками 

освітнього процесу Університету, учасниками 

програми Ерасмус +

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»



САР, Громадські студентські організації
Центр виховної роботи та 

адаптації студентів/Інститут 

кураторства

Юридичне
Організаційно-

фінансове
Міжнародне

Ректорат та дорадчі органи

Академічне
Соціально-

побутове

Інформаційно-

комунікативне
Самоврядне

Професійні клуби, агенції

Вчена Рада

Психолого-виховне

Функціональні структурні підрозділи

Омбудсмен                                     

(член Наглядової ради)

О Ф І С  О М Б У Д С М Е Н А 

К О Н С У Л Ь Т У В А Н Н Я

С Т У Д Е Н Т И 

Ректор

Конференція трудового колективу

Інститути, факультети, кафедри



- Юридичний Рижук Юлія 

Миколаївна

-Організаційно-фінансовий

- Міжнародний

-Психолого-виховний

Безкоровайна 

Тетяна Сергіївна

Матвієнко Юлія 

Олексіївна

Гончарова Ольга 

Володимирівна

http://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Vikladachi8/Matvienko.Yu.O/


- Інформаційно-

комунікативний
Данильченко Тетяна 

Валеріївна

-Соціально-побутовий

- Самоврядний

-Академічний

Чабанюк Ольга 

Анатоліївна 

Остап’юк Наталія 

Анатоліївна



Основними завданнями Офісу Омбудсмена є 
організаційне, правове, консультативне, інформаційно-аналітичне, 

соціально-побутове, експертне, міжнародне, психолого-виховне, 

матеріально-технічне, інше забезпечення діяльності Омбудсмена, 

зокрема щодо:
 узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать 

до компетенції Омбудсмена;

 співпраці та взаємодії з Освітнім омбудсменом, призначеного Кабінетом 
Міністрів України в установленому порядку; 

 виявлення причин, що призводять до порушення прав і законних інтересів 
студентів, їхніх батьків, законних представників;

 здійснення перевірок фактів, наведених у зверненнях, поданих 
студентами, їхніми батьками, законними представниками;

 забезпечення висвітлення діяльності Омбудсмена на сайті Університету.

Омбудсмен щорічно звітує перед Наглядовою радою Університету про 
результати своєї діяльності.



Заходи в рамках реалізації проекту:

 12 вересня 2017 р. - відбувся щорічний методичний 

семінар для викладачів-кураторів академічних груп 

першого курсу, де обгоуорювалось питання створення 

та основних завдань Офісу Омбудсмена;

 5 грудня 2017 р. - в межах Всеукраїнського тижня права 

- 2017 та роботи проекту «AESOP» за темою: «Правовий 

статус студента: від теорії до практики» були проведені 

тренінги для студентів 1-го курсу факультету 

міжнародної економіки та менеджменту та практичний 

семінар для 5-Ї групи 1-го курсу факультету маркетингу 

.



Заходи в рамках реалізації проекту:

 7 грудня 2017 р. - проведено тренінг для студентів 1-го 

курсу Інституту інформаційних технологій в економіці 

за темою: «Правовий статус студента: від теорії до 

практики» .

 20 грудня 2017 р. – проведено тренінги для студентів 1-

го курсу Фінансового факультету та факультету 

економіки АПК за темою: «Правовий статус студента: 

від теорії до практики».

 19 квітня 2018 р. Затверджено «Положення про 

Уповноваженого з прав студентів ДВНЗ Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана».



Поширення інформації про Уповноваженого 

з прав студентів у КНЕУ:





Поширення інформації про Омбудсмена із 

прав студентів у КНЕУ:

Інформація:

http://kneu.edu.ua/ua/student_life/ozps/

Контакти:

omb@kneu.edu.ua

Телефон:044 458 00 65

http://kneu.edu.ua/ua/student_life/ozps/
mailto:omb@kneu.edu.ua


МИ - СПІВПРАЦЮЄМО 


