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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

м. Київ         30 червня 2017 р. 

 

 

На засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

(далі – Організаційний комітет) присутні: 

1.  Аннєнкова Н.М. – заступник головного бухгалтера; 

2.  Босовська М.В. – професор кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу; 

3.  Ведмідь Н.І. – декан факультету ресторанно-готельного 

та туристичного бізнесу; 

4.  Вовк Г.М. – головний інженер; 

5.  Греков І.О. – провідний спеціаліст юридичного відділу; 

6.  Гурджиян К.В. –  доцент кафедри маркетингу та реклами; 

7.  Канєва Т.В. – декан факультету фінансів та банківської 

справи; 

8.  Кладченко М.В. – начальник відділу навчально-виховної роботи; 

9.  Ладиченко К.І. – декан факультету міжнародної торгівлі та 

права; 

10.  Линник В.С. – начальник відділу кадрів; 

11.  Мельниченко С.В. – проректор з наукової роботи; 

12.  Осика В.А. – декан факультету торгівлі та маркетингу; 

13.  Питель О.П. – начальник відділу організації та контролю 

діловодства; 

14.  Писаренко О.І. – заступник начальника планово-

фінансового відділу; 

15.  Понкратова Д.А. – голова ради студентського самоврядування 

КНТЕУ; 

16.  Попик А.Ю. – студент 4 курсу 12 групи ФЕМП; 

17.  Сударенко О.В. – доцент кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права;  

18.  Тарасюк М.В. – вчений секретар; 

19.  Харченко О.А. – декан факультету обліку, аудиту та 

інформаційних систем; 

20.  Шестак Я.І. – директор Інформаційно-обчислювального 

центру – Головного центру інформаційних 

технологій; 

21.  Шклярук К.С. – директор Інституту вищої кваліфікації; 
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22.  Яцюк Д.В. – начальник відділу маркетингу та зв’язків з 

громадськістю. 

 

Присутні більше ніж 2/3 складу Організаційного комітету, що 

затверджений наказом КНТЕУ від 22.05.2017 № 1368, засідання є 

правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про формування груп для проведення зборів штатних працівників, які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 

обрання представників щодо участі у виборах ректора Університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

 

1. СЛУХАЛИ: Формування груп для проведення зборів штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для обрання представників щодо участі у 

виборах ректора Університету. 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: У виборах ректора університету беруть 

участь усі штатні наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники. 

Співробітники КНТЕУ, які не відносяться до даної категорії працівників 

беруть участь у голосуванні за квотами, визначеними відповідно до вимог 

Положення про порядок проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету та Положення про 

порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 

участі у виборах ректора Київського національного торговельно-

економічного університету. Для обрання осіб, які беруть участь у виборах 

ректора КНТЕУ з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, доцільним є поділ даної 

категорії працівників КНТЕУ (базовий навчальний заклад) на групи, що 

відповідає вимогам відповідних нормативно-правових актів. 

Пропоную працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, поділити на такі 

групи: 

 

1 група: 

Інформаційно-обчислювальний центр – головний центр інформаційних 

технологій 

Інститут вищої кваліфікації 

Факультет економіки, менеджменту та психології  
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Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем 

Факультет торгівлі та маркетингу 

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

Факультет фінансів та банківської справи 

Факультет міжнародної торгівлі та права 

Кафедра економіки та фінансів підприємства 

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики 

Кафедра маркетингу та реклами 

Кафедра менеджменту  

Кафедра міжнародних економічних відносин 

Кафедра загальноправових дисциплін  

Кафедра міжнародного публічного права 

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права  

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права 

Кафедра обліку та оподаткування 

Кафедра економічної кібернетики 

Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем 

Лабораторія дистанційного навчання кафедри програмної інженерії та 

інформаційних  систем 

Група дидактичного забезпечення дистанційного навчання 

Кафедра фінансового аудиту 

Кафедра філософських та соціальних наук  

Кафедра торговельного підприємництва та логістики  

Кафедра товарознавства та митної справи 

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю 

Кафедра сучасних європейських мов 

Кафедра іноземної філології та перекладу 

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

Кафедра туризму та рекреації 

Кафедра технології і організації ресторанного господарства 

Кафедра фізичної культури 

Кафедра банківської справи 

Кафедра психології 

Кафедра фінансів 

Кафедра статистики та економетрії 

Кафедра вищої та прикладної математики 

Навчально-виробниче об’єднання КНТЕУ 

Вище комерційне училище КНТЕУ (лаборанти, спеціалісти); 

 

2 група: 

Бібліотека 

Центр укладання договорів  

Центр європейської освіти 

Центр підготовки до ЗНО 
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Центр розвитку кар’єри 

Центр профорієнтаційної роботи 

Центр тестування та моніторингу знань 

Центр педагогічних та психологічних досліджень 

Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та  систем 

якості КНТЕУ 

Центр навчально-виробничого тренінгу 

Центр культури і дозвілля – Культурно-мистецький центр 

Центр підготовки навчально-методичних видань 

Відділ обліку студентів 

Відділ кадрів 

Відділ організації та контролю діловодства 

Відділ міжнародних зв’язків 

Відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю 

Планово-фінансовий відділ 

Центральна бухгалтерія 

Юридичний відділ 

Навчальний відділ 

Відділ навчально-виховної роботи 

Відділ аспірантури та докторантури 

Відділ організації наукової роботи студентів 

Навчально-методичний відділ 

Видавництво 

Відділ наукової періодики Редакція наукового журналу «Вісник 

КНТЕУ» 

Редакція міжнародного наукового журналу «Товари і ринки» 

Редакція наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право» 

Друкарня 

Відділ координації та планування наукових досліджень 

Вище комерційне училище КНТЕУ (бухгалтерія, відділ кадрів); 

 

3 група: 

Навчально-науковий центр (м. Хорли) 

База відпочинку "Хорли" 

Відділ матеріально-технічного постачання та організації закупівель 

Виконробська дільниця 

Ректорат 

Відділ охорони праці 

Відділ капітального ремонту та будівництва 

Експлуатаційно-технічний відділ 

Сектор капітального будівництва 

Бригада № 1 

Бригада № 2 
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Бригада № 3 

Бригада № 4 

Відділ охорони та безпеки 

Адміністративно-господарський відділ  

Господарський відділ 

Студмістечко 

База відпочинку «Сонячна» 

Центр транспортних засобів 

Вище комерційне училище КНТЕУ (господарський відділ). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: для участі у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

розділити на такі групи: 

1 група: 

Інформаційно-обчислювальний центр – головний центр інформаційних 

технологій 

Інститут вищої кваліфікації 

Факультет економіки, менеджменту та психології  

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем 

Факультет торгівлі та маркетингу 

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

Факультет фінансів та банківської справи 

Факультет міжнародної торгівлі та права 

Кафедра економіки та фінансів підприємства 

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики 

Кафедра маркетингу та реклами 

Кафедра менеджменту  

Кафедра міжнародних економічних відносин 

Кафедра загальноправових дисциплін  

Кафедра міжнародного публічного права 

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права  

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права 

Кафедра обліку та оподаткування 

Кафедра економічної кібернетики 

Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем 

Лабораторія дистанційного навчання кафедри програмної інженерії та 

інформаційних  систем 

Група дидактичного забезпечення дистанційного навчання 

Кафедра фінансового аудиту 

Кафедра філософських та соціальних наук  

Кафедра торговельного підприємництва та логістики  

Кафедра товарознавства та митної справи 

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю 
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Кафедра сучасних європейських мов 

Кафедра іноземної філології та перекладу 

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

Кафедра туризму та рекреації 

Кафедра технології і організації ресторанного господарства 

Кафедра фізичної культури 

Кафедра банківської справи 

Кафедра психології 

Кафедра фінансів 

Кафедра статистики та економетрії 

Кафедра вищої та прикладної математики 

Навчально-виробниче об’єднання КНТЕУ 

Вище комерційне училище КНТЕУ (лаборанти, спеціалісти); 

 

2 група: 

Бібліотека 

Центр укладання договорів  

Центр європейської освіти 

Центр підготовки до ЗНО 

Центр розвитку кар’єри 

Центр профорієнтаційної роботи 

Центр тестування та моніторингу знань 

Центр педагогічних та психологічних досліджень 

Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг та  систем 

якості КНТЕУ 

Центр навчально-виробничого тренінгу 

Центр культури і дозвілля – Культурно-мистецький центр 

Центр підготовки навчально-методичних видань 

Відділ обліку студентів 

Відділ кадрів 

Відділ організації та контролю діловодства 

Відділ міжнародних зв’язків 

Відділ маркетингу та зв’язків з громадськістю 

Планово-фінансовий відділ 

Центральна бухгалтерія 

Юридичний відділ 

Навчальний відділ 

Відділ навчально-виховної роботи 

Відділ аспірантури та докторантури 

Відділ організації наукової роботи студентів 

Навчально-методичний відділ 

Видавництво 

Відділ наукової періодики Редакція наукового журналу «Вісник 

КНТЕУ» 




