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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дане Положения про порядок проведения конкурсного вщбору при замщенга 
вакантних посад науково-педагопчних пращвниюв та укладаиня з ними строкових трудових 
договор! в (контракпв) (дагй -  Положения) у Державному ушверситеп економки i технологш 
(д&ш -  Ушверситет) розроблено з метою оргашзацп i проведенш обов’язкового конкурсного 
вщбору, передбаченого частиною одинадцятою cran i 55 Закону Украши «Про вищу освпу», 
для замщення таких посад науково-педагопчних пращвниюв закладав вищо! освпи: кер1вник 
кафедри, професор, доцент, старший викладач, викладач.

1.2. Дане положения розроблене вщповщно до Закону Украши «Про вищу освггу», 
Лщензшних умов провадження освиньо! д1яльносп, затверджених, постановою Кабшету 
MiHicrpiB Украши вщ 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакци постанови Кабшету MiHicrpiB 
Украши вщ 24 березня 2021 р. № 365), постанови КМУ «Про затвердження Порядку 
розроблення та затвердження професшних стандарта» вщ 31 травня 2017 р. № 373, Наказу 
МОН вщ 28.07.2021р. №864 «Про затвердження Методичних рекомендащй щодо проведения 
конкурсного вщбору для замщення вакантних посад науково-педагопчних, педагопчних 
пращвниюв та укладення з ними трудових договор1в», Наказу МЫстерства розвитку 
економки, торпвл1 та сшьського господарства Украши «Про затвердження професшного 
стандарту на групу професш «Викладач заклад1в вищо! освпи» вщ 23.03.2021р. №610.

1.3. Обов’язковкггь конкурсного вщбору не передбачено для замщення в закладах 
вищо1 освпи таких вакантних посад педагопчних i науково-педагопчних пращвниюв, 
наведених у статп 55 Закону Украши «Про вищу освпу» та Перелжу посад педагопчних та 
науково-педагопчних пращвниюв, затвердженому постановою Кабшету MiHicrpiB Украши вщ 
14 червня 2000 року № 963 (Офщшний вюник Украши, 2000 р., № 24, ст. 1015):

1) посади науково-педагопчних пращвниюв:
заступник KepiBHHKa закладу вищо! освпи, д1яльшсть якого безпосередньо пов’язана з 

освпн!м або науковим процесом (вщповщно до пункту 4 частини шосто! статп 40 Закону 
Украши «Про вищу освпу» ршення про призначення приймаеться кер1вником за 
погодженням з органом студентського самоврядування закладу вищоТ освпи);

директор навчально-наукового iHCTHTyry / декан факультету (вщповщно до частини 
nepmoi статп 43 Закону Украши «Про вищу освпу» призначаеться кер1вником закладу вищо! 
освпи за згодою бшьшосп в1д повного складу органу громадського самоврядування 
навчально-наукового шституту / факультету закладу вищо1 освпи),

кер1вник територ1ально вщокремленого структурного пщроздщу закладу вищоТ освпи 
/ коледжу, що е структурним пщроздшом закладу вищо! освпи;

заступник директора шституту / декана факультету, д1яльшсть якого безпосередньо 
пов’язана з освпшм або науковим процесом (вщповщно до пункту 4 частини шостоУ статп 40 
Закону Укршни «Про вищу освпу» р1шення про призначення приймаеться кер1вником за 
погодженням з органом студентського самоврядування закладу вищо! освпи);

заступник кер1вника територ1ально вщокремленого структурного пщроздщу закладу 
вищо! освпи / коледжу, що е структурним пщроздшом закладу вшцо! освпи; 

завщувач кафедрою;
професор, доцент, старший викладач, викладач;
асистент; викладач-сгажист; провщний концертмейстер; концертмейстер; директор 
б1блютеки; науковий пращвник б1блютеки; вчений секретар; 
завщувач вщдшу асшрантури / докторантури / Антернатури / ординатури; завщувач 
пщготовчого в1дд1лення;
2) посади педагопчних пращвниюв: 
викладач;
методист.
У pa3i замщення вакантних посад, для яких обов’язковеть конкурсного вщбору не 

передбачена законодавством, процедура конкурсного вщбору або окрем1 п елементи можуть



застосовуватися згщно 3i статутом закладу вищо! освп:и.
У pa3i замщення вакантних посад без проведения конкурсного вщбору 

застосовуються загальш норми трудового законодавства з урахуванням цих методичних 
рекомендащй.

2. ПРИНЦИПИ ОРГАНВАЦП ТА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ВЩБОРУ

2.1. Для замвдення вакантних посад науково-педагопчних, педагопчних пращвниюв 
застосовуеться конкурсний Bw6ip як спещальна процедура, що реалгзуеться на засадах 
прозоросп, змагальносп, piBHOcri, об’ективносп, неупередженосп, i дозволяе забезпечити 
заклад вищо! освгги найбшьш пщготовленим для реал1зацп його Midi, завдань та вюначених 
посадових обов’язюв персоналом.

2.2. Посада науково-педагопчного, педагопчного пращвника вважаеться вакантною 
теля припинення трудових правовщносин з ним з пщстав, визначених законом а також у pa3i 
введения ново! посади до штатного розпису заклацу вищо! освгги.

2.3. Для забезпечення безперервносп освггнього процесу може здшснюватися 
тимчасове замщення вакантно! посади без проведения конкурсу шляхом призначення 
кер1вником закладу вищо! осв1ти особи на таку посаду до оголошення конкурсу або 
покладання на особу обов’язюв, передбачених такою посадою. Рекомендуеться передбачати 
тривалють перюду тимчасового замщення посади не бшьше гаж ийсть мюящв або до 
закшчення навчального року.

2.4. Для оргаизацй та проведения конкурсного вщбору для замщення вакантних посад 
науково-педагопчних, педагопчних пращвниюв наказом кер1вника закладу вищо! освгги 
утворюеться конкурсна комкйя, включаючи голову, заступника голови та секретаря.

Строк повноважень комюп складае один навчальний piK.
2.5. До складу конкурсно! комки включаються:
Проректор з науково-педагопчно! i виховно! роботи або особа, яка виконуе його 

обов’язки -  голова конкурсно! комюп, проректор з науково-педагопчно!, навчально! роботи та 
м1жнародних зв’язюв або особа, яка виконуе його обов’язки - заступник голови конкурсно! 
KOMicii, проректор з шфраструктури та розвитку, декани факультепв, директори навчально- 
наукових iHCTHTyriB, вчений секрегар Ушверситету, начальник вщцшу кадр1в, начальник 
юридичного вщцшу, голови первинних профспшкових оргашзацш ствробггниюв 
ушверситету, голова Ради студентського самоврядування.

2.6. Ршення конкурсно! KOMicii ухвалюсться бшышстю голоав за умови присутносп на 
засщанш не менше двох трегин вщ загально! юлькосп члешв конкурсно! комюп, а у pa3i р1вно! 
кшькосгп голоав «за» та «проти» ухвалювати ршення, яке пщтримав головуючий на засщанш.

2.7. Конкурсний вщб1р для замщення вакантно! посади науково- педагопчного 
(педагопчного) пращвника оголошусться наказом кер1вника закладу вищо! освгги

2.8. Конкурсний Bifl6ip для замщення посади науково-педагопчного (педагопчного) 
пращвника оголошусться не тзшше нгж через два MicHtii теля набуття нею статусу 
вакантно! та не рашше шж за три мкяш до закшчення термшу дн трудового договору 
(контракту) з особою, яка обшмае цю посаду.

2.8. Оголошення про проведения конкурсного вщбору, термши та умови його 
проведения розмщуються в спещальному роздш на офщшному вебсайп закладу вищо! освгги 
За ршенням закладу вищо! освгги оголошення про проведения конкурсного вщбору, термши та 
умови його проведения може також розмщуватись на спещал1зованих вебресурсах з метою 
забезпечення найбшьш широкого доступу заштересованих oci6 до niei шформацп.

2.9. В оголошенш про проведения конкурсного вщбору на замщення вакантно! 
посади науково-педагопчного, педагопчного пращвника зазначаються наступш вщомосп:

найменування закладу вищо! освети;
назву посади та умови зайнятосп (повна або часткова, i3 зазначенням частки ставки,



на час вщпустки);
вщомосп про оплату та умови пращ;
вимоги до претенденпв (професшну та/або освкню кватф1кацио, науковий cryniHb, 

вчене звания, досвщ робота тощо);
перелк обов’язкових документов, що подаються для учасп в конкура, зразок заяви;
строк i cnoci6 подання заяви та документ, порядок !х розгляду, строк прийняття

ршення;
мюцезнаходження закладу вищо! освгги та номери телефошв вщповщальних

oci6;
адресу для подання докуменпв.
2.10. Першим днем оголошеного конкурсного вщбору е иаступний теля дати 

розмщення (публкаци) оголошення день.
2.11. Строк для подання заяв та докум ент претендентами на зайнятгя вакантно! 

посади не менше нЬк один мгсяць.
2.12. Вимоги до учасниюв конкурсного вщбору визначаються Лщензшними 

умовами провадження освггньо! д1яльносп, затвердженими постановою Кабшету 
MiHicTpie Украши вщ 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакцй постанови Кабшету MmicrpiB 
Украши вщ 24 березня 2021 р. № 365) з метою забезпечення кожного освп"нього 
компоненту кожно! освггньо! програми на вщповщному piBHi вищо! освгги науково- 
педагопчними пращвниками з урахуванням вщповщносп !х освиньо! та/або професшно! 
квал1фкаци. Претендента на посади науково-педагопчних пращвниюв, яю забезпечують 
освггнш процес, повинн1 мати не менше чотирьох досягнень у професшнш д1яльносп за 
останш п’ять роюв, визначених у пункп 38 Л1цензшних умов.

2.13. Вщповщшсть ocBiTHboi та/або професшно! квал!ф1кацп претенденпв на 
посади науково-педагопчних пращвниюв визначаеться:

на niflCTaei докуменпв встановленого зразка про:
- про вищу освпу;
- присудження наукового ступеня (однакова за змютом спещальшсть (предметна 

спещальшсть, спещал1зац!я);
- наявшсть досвщу профес1йно! д!яльносн (заняття) за вщповщним фахом 

(спещальн!стю, спец1ал1зац!ею) не менше п’яти роив (кр1м педагопчно!, науково- 
педагопчно!, науково! д1яльносн);

- кер!вництво (консультування) дисертац1! на здобуття наукового ступеня за 
спец1альн1стю, що була захищена в Укра!ш або за кордоном;

- щонайменше п’ятьма публкащями у наукових виданнях, як! включен! до 
перелку фахових видань Украши, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 
Core Collection, протягом останшх п’яти роив.

Документа претенденпв надаються до вщдшу кадр!в, якч передаються 
Конкурсн!й KOMici'i.

2.14. Вщповщно до пункту сьомого частини першо! CTarri 32 Закону Украши 
«Про вищу освггу» nifl час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового 
договору з науково-педагопчними пращвниками можуть враховуватися результата 
рейтингового ощнювання вщповщно до Положения про рейтинг науково-педагопчних 
пращвниюв у Державному ушверситеп економки i технологш. Вимоги цього абзацу 
стосуються виключно претенденпв з числа пращвниюв Ушверситету.

2.15. Вщповщно до частини п’ято! статп 60 Закону Украши «Про вищу освиу» 
пщ час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково- 
педагопчними пращвниками враховуються результата пщвищення квал1фкацп та 
проход ження стажу ван ня.

2.16. Конкурсна комюя здшснюе nepeeipKy виконання претендентами умов 
допуску до учасп в конкурс та прийняття р1шення про допуск до участ1 в конкурс!. 
Oco6i, яка подала заяву та документа i не вщповщае вимогам оголошеного конкурсного



вщбору, у зв’язку з чим ршенням конкурсно! комюп не допускаеться до учасп в ньому, 
не ni3Hiiue трьох робочих дшв з моменту встановлення та ко! невщповщност! 
направити письмове повщомлення про це листом з повщомленням про вручения 
поштового вщправлення чи засобами кур’ерського зв’язку, а також листом на електронну 
адресу претендента.

2.17. У pa3i змши умов конкурсного вщбору або його скасування видаеться наказ 
кер1вника закладу вищо! освпи.

2.18. Конкурс не оголошуеться на посади:
- зайнятс ваптними жшками та жшками, я и  перебувають у вщпустках у зв’язку з 

ваптнютю та пологами й для догляду за дитиною до досягнення нею трир1чного вку;
- зайнят1 жшками, що мають дней вком  до трьох роив, а також до шести роив (у 

випадках визначених ч. 6 ст. 179 КЗпП Украши), одинокими матерями при наявносп 
дитини вком  до 14 роив або/та дитини-швалща;

- зайня^ пращвниками, я и  перебувають у творчих вщпустках;
- науково-педагопчних пращвниюв, яи  пщвищують квал1фкащю або проходять 

стажування з вщривом вщ виробництва вщповщно до частини шосто! статт1 60 Закону 
Украши «Про вищу освпу»;

- пращвниив, призваних на строкову вшськову службу, вшськову службу за 
призовом пщ час мобшзацн, на особливий перюд або прийнятими на вшськову службу за 
контрактом у pa3i виникнення кризово! ситуацн, що загрожуе нацюнальнш безпещ, 
оголошення р1шення про проведения мобшзацн та (або) введения военного стану на строк 
до заннчення особливого перюду або до дня фактично! демобшзацн вщповщно до статп 
119 Кодексу закошв про працю Украши (мюце роботи, посада за пращвниками 
зберкаються);

- пращвниив, ян  пщ час проходження вшськово! служби отримали поранения 
(шип ушкодження здоров’я) та перебувають на лкуванш у медичних закладах, а також 
потрапили у полон або визнаш безвюно в!дсутн1ми, на строк до дня, наступного за днем !х 
взяття на в1йськовий облк у районних (м1ських) в1йськових KOMicapiaTax п!сля !х 
звшьнення з вшськово! служби у pa3i зак1нчення ними лкування в медичних закладах 
незалежно вщ строку л1кування, повернення з полону, появи !х п1сля визнання безвюно 
в1дсутн1ми або до дня оголошення судом !х померлим;

Таи посади вакантними не вважаються i замщуються без проведения конкурсу на 
умовах трудового договору у порядку, визначеному законодавством Украши.

2.19. У раз1 настання обставин непереборно! сили (форс-мажорних обставин), ян  
унеможливлюють проведения засщань конкурсно! KOMici! у звичному режиму що 
передбачаеться законодавчо-нормативними актами Укршни, засщання може проводитися 
за потреби у онлайн-режим1 i3 застосуванням вщповщних програмних продукт1в. У цьому 
випадку ведеться вщеозапис зас1дання, а присутшсть член1в KOMici! i наявн1сть кворуму 
для проведения засщання засвщчуються секретарем KOMici!, запис про що вноситься до 
протоколу засщання.

3. ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ВЩБОРУ ДЛЯ ЗАМПЦЕННЯ 
ВАКАНТНО! ПОСАДИ КЕРШННКА КАФЕДРН ТА УКЛАДАМНЯ 3 ПЕРЕМОЖЦЕМ

КОНТРАКТУ

3.1. В1дпов1дно до абзацу другого частини шосто! статп 35 Закону Украши «Про 
вищу освпу» кер1вник кафедри обираеться за конкурсом таемним голосуванням Вченою 
радою Ушверситету строком на п’ять роив з урахуванням пропозищй трудового 
колективу факультету (навчально-наукового шституту) та кафедри. Збори вважаються 
правомочними, якщо в них бере участь бшьш як половина загально! илькосп члешв 
колективу. 1нформащя про скликання загальних збор1в прац1вниив доводиться до вщома 
прац1вниив i адм1н1страц1! Ушверситету не шзшше шж за 7 календарних дшв до !х



проведения i3 зазначенням часу, мюця проведения загальних збор1в, питань, яю 
передбачаеться винести на !х обговорення.

3.2. Особи, яю бажають взяти участь у конкура на посаду кер1вника кафедри, 
подають заяву та вщповщш документа до закладу вищо! освгги у порядку, встановленому 
цим положениям.

Претендент на посаду завщувача кафедри повинен мати науковий стушнь 
та/або вчене (почесне) звания вщповщно до профйпо кафедри. Не допускаються для 
учасп у конкурс! претендента, яю перебували на посад1 завщувача кафедри, що на не! 
оголошено конкурс, бкпып як два строки.

3.3. Заяви та документа претенденпв на посаду кер1вника кафедри, допущених до учасп 
в конкурс!, теля !х розгляду на зборах трудового колективу кафедри розглядаються зборами 
трудового колективу факультету (навчально-наукового шетитуту).

3.4. Ршення збор1в трудового колективу кафедри стосовно пропозицп Вченш paai 
Ушверситету щодо обрання певно! кандидатури з числа oci6, допущених до учасп в конкурс!, 
на посаду кер1вника кафедри доводиться до вщома члешв Вчено! ради факультету (навчально- 
наукового шетитуту) та Вчено! ради Ушверситету в одноденний термш.

3.5. На засщанш Вчено! ради Ушверситету заслуховувати пропозицп трудових 
колектив1в кафедри та факультету (навчально-наукового шетитуту) та проводите таемне 
голосування за призначення кер1вника кафедри з числа oci6, допущених до учасп в конкурс! 
зпдно з ршенням конкурсно! KOMicii.

Переможцем конкурсу е кандидат, який набрав бтышеть голоав вщ повного складу 
Вчено! ради Ушверситету.

3.6. Якщо жодний з двох чи бшыпе претенденпв, допущених до учасп в конкурс!, не 
набрав бшыпосп голоав, в той же день проводиться другий тур голосування за двох чи бшыпе 
(у випадку piBHo! юлькосп поданих голоав) претенденпв, за яких подано найбшылу кшькгсть 
голоав.

3.7. Якщо за результатами таемного голосування вчено! ради Ушверситету переможця 
конкурсу визначено, кер1вник закладу вищо! освгги видас наказ про введения в д1ю р1шення 
вчено! ради та про призначення переможця конкурсу на посаду кер1вника кафедри.

3.8. Якщо переможця конкурсу не визначено, кер1вник закладу вищо! освии в 
усгановленому порядку може призначити визначену ним особу виконувачем обов’язив 
кер1вника кафедри та оголосити новий конкурс. Тривал1сть перюду виконання обов’язюв 
такою особою е не бшыие шж ш1сть мюящв або до зашнчення навчального року.

3.9. 3 переможцем конкурсу на зам1щення вакантно! посади кер1виика кафедри 
KepiBHHK закладу вищо'! оевпи укладае контракт строком на п’ять рок1в.

3.10. У контракт! з кер1вником кафедри визначаються ц1пьов1 показники 
/цяльносп кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на nocaai кер1вника 
кафедри в pa3i пщписання контракту, мехашзми перев1рки досягнення таких цшьових 
показниюв, а також терм1ни !х досягнення.

4. ЗАМПЦЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПРОФЕСОРА / ДОЦЕНТА / СТАРШОГО 
ВИКЛАДАЧА / ВИКЛАДАЧА / АСИСТЕНТА / ВИКЛАДАЧА-СТАЖИСТА / А ТАКОЖ

ПОСАД ПЕДАГОГ1ЧНИХ ПРАЩВНИКШ (ВИКЛАДАЧ, МЕТОДИСТ) ТА 
УКЛАДАННЯ 3 НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРШ (КОНТРАКТШ)

4.1.Трудовий догов1р (контракт) з науково-педагопчними пращвниками - професором / 
доцентом / старшим викладачем / викладачем / асистентом, а також педагопчними 
прашвниками (викладачем, методистом) укладаеться на строк не менше одного року i не 
б1льше п’яти рок1в.

Трудовий догов1р (контракт) з викладачем-сгажистом укладаеться на строк не бшыпе 
одного року.

4.2. У раз1 укладання трудового договору (контракту) на строк менший за 5 роив



кертник закладу вищо1 освети за угодою сторш може однократно продовжити строк трудового 
договору (контракту4) за результатами дшльносп професора / доцента /' старшого викладача / 
викладача / асисгента, педагопчного пращвника (викладача, методиста) на пщстав1 його звету 
про науково-педагопчну та науково-методичну роботу, враховуючи наявшсть/вщсутшсть 
дисциплшарних стягнень, заохочень, пщвищення кватф1каци, стажування, шляхом укладання 
додатково! угоди, але в межах загального п’ятир1чного строку.

4.3. Визначення претендента на посаду з числа допущених до учасп в конкурс!, який 
найкраще вщповщае вимогам, рекомендуеться здшснювати у фор\п сшвбесщи з конкурсною 
комюею.

4.4. За результатами сгавбесщи конкурсна ком1ая бшышстю з числа присутшх на 
засщанш визначае особу, яка найкраще вщповщае вимогам та яку рекомендуе кер1внику 
закладу вищо'1 освети для призначення на вщповщну посаду.

4.5. Кер1вник закладу вищо'1 освети з урахуванням пропозицп конкурсно! KOMicii 

самостшно визначае строк, на який укладаеться контракт i3 професором / доцентом / 
старшим викладачем / викладачем / асистентом / викладачем-стажистом, педагопчним 
прашвником (викладачем, методистом).

5. ПРОФЕСШНИЙ СТАНДАРТ НА ТРУПУ ПРОФЕСШ «ВИКЛАДАЧЬ>

5.1. Вщповщно до Професшного стандарту на групу професш «Викладач1 заклад1в 
вищо‘1 освети», затвердженого наказом МЫстерства розвитку економ1ки, торпвл1 та сшьського 
господарства Украши вщ 23.03.2021 № 610, статуту закладу вищо'1 освети та Лцензшних умов 
провадження осветньо1 д1яльносп, затверджених, постановок) Кабшету MiHicrpiB Украши вщ 
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакцп постанови Кабшету MiHicrpiB Украши вщ 24 березня 2021 
р. № 365), встановлюються вимоги до претенденпв на посади.

5.2. Млсце профес1'1 (посади, професшноТ назви роботи) в оргаш зацш но- 
виробнич1й структур! пщприемства (установи, оргашзацй'):

Асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор е посадами у склад1 
структурного пщроздшу (кафедри, факультетуЛнституту та ш.) закладу вищо!’.

Асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор пщпорядковуються кер1вников1 
структурного пщроздшу та надшеш значною автоном1ею та академ1чною свободою, зокрема, у 
питаниях осветню!, науково! та методично!' д!яльност.

5.3. Умови пращ:
Робочий час, час вщпочинку, права та обов’язки, iHmi умови пращ визначаються 

законодавством про освггу, про вищу освку, законодавством про працю, трудовими 
договорами та статутом закладу вищо! освети, шшими нормативно-правовими актами.

5.4. Умови допуску до роботи за профеоею :
Посади викладач1в можуть o6ifiMaTH особи, яю мають науковий ступ1нь та/або вчене 

звання, осветшй cryniHb мапстра або осветньо-квал!ф1кацшний р1вень cnenianicra у rarrysi знань 
вщповщно до профшю викладання. У випадку вщсутносп в1дпов1дного наукового ступеня 
та/або вченого звання вщ викладача може вимагатися стаж роботи у галуз1 чи вид1 профес1йно1 
д1яльносп, що вщповщае проф1лю викладання.

Необхщними для допуску до роботи на посад1 асистента, викладача, старшого викладача 
е cryniHb мапстра (cnenianicra) за вщповщною спещальшстю; на nocafli доцента, професора - 
науковий ступшь та/або вчене звання за вщповщною галуззю знань. При прийом1 на роботу 
може вимагатися також проходження шструктажу з охорони npaui та пожежно! безпеки, 
медичного огляду у випадках, передбачених законодавством.

Статутом закладу вищо! освети можуть встановлюватися вщповщно до законодавства 
додатков1 вимоги до oci6, яю можуть об1ймати посади викладач1в. Призначення на посади 
вщбуваеться за результатами конкурсного вщбору.

5.5. Документи, що пщтверджують профес1Йну та осв1тню квал1ф1кац1Ю, п 
вщнесення до Нацшнально! рамки квал1ф1кац1й (НРК):



Диплом мапстра (спещал1ста), 7 р1вень НРК.
Диплом кандидата наук, 8 р1вень НРК.
Диплом доктора фшософп/диплом доктора мистецтва, 8 р1вень НРК.
Диплом доктора наук, 8 р1вень НРК.
Атестат доцента, атестат старшого наукового сшвробнника, атестат старшого 

дослщника, 8 р1вень НРК.
Атестат професора, 8 р1вень НРК.
Сертифжати, що гадтверджують здобуття компетентностей, визначених державним 

стандартом, 7,8 piBHi НРК.

5.6. Загальш компетентносп:
Умовш

позначення
Загальш компетентносп

ЗК.01 Знания та розумшня предметно! обласп i професшно! д1яльносп
ЗК.02 Володшня навичками критичного мислення
ЗК.ОЗ Володшня комунжативними навичками, здатшсть проявляти емпапю
ЗК.04 Здатшсть використовувати шформацшш та комунжацшш технологи
ЗК.05 Здатшсть до пошуку, оброблення та анал1зу шформацп з pis и их джерел
ЗК.06 Здатшсть до особиспсного i професшного розвитку
ЗК.07 Здатшсть генерувати нов1 ще! (креатившсть)
ЗК.08 Здатшсть застосовувати крашц практики у професшнш д1яльносп
ЗК.09 Здатшсть мотивувати людей та рухатися до сшльно! мети
ЗК.10 Здатшсть д1яти на основ1 етичних м1ркувань (мопшв)
ЗК 11 Здатшсть проявляти толерантшсть та повагу до культурно! р1зномаштносп
ЗК.12 Здатшсть дцяти сощально вщповщально та свщомо

6. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положения про порядок проведения конкурсного вщбору при замщенш 
вакантних посад науково-педагопчних пращвниюв та укладання з ними строкових 
трудових договор1в (контракпв) у Державному ушверситет1 економжи i технолопй 
затверджуе Вчена рада Ушверситету. Положения набувае чинносп згщно з наказом 
ректора Ушверситету.

6.2. Змши та доповнення до «Положения про порядок проведения конкурсного 
вщбору при замщенш вакантних посад науково-педагопчних пращвниюв та укладання з 
ними строкових трудових договорт (контракпв) у Державному ушверситет1 економжи i 
технолопй затверджуе Вчена рада Ушверситету.

В о проректора з науково-педагопчно!, 
та виховно! роботи

Погоджено:
В.о начальнику вщдшу кадр!в 

Г олова ППО ПОН

Голова ПО ДУЕТ ПО ПМГУ ПАТ АМКР 

Начальник юридичного вщдшу

Валентин ОРЛОВ

н. сЕ Р геевА  

. МАКСИМОВА 

СУСЛО 

О. СЛ1САРЕНКО
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Ректору
Державного ушверситету еконолики i
технологш
Андрйо ШАЙКАНУ

Додаток 1

(вщ -  науковий ступ1нь,

вчене звання,

пр1звище, 

т ’я, по батьков1)

ЗАЯВА

Прошу Вас допустити мене до участ1 в конкурсному вщбор1 для замщення 
вакантно! посади (посади, яка буде вакантною з «__ » _____________ 2 0 ___ р.) *

(асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, зав1дувача кафедри)

Повщомляю також cbo i д а т  для листування:
поштова адреса:____________________________________________________________ ;
електронна адреса:__________________________________________________________ .

Дозволяю проводити обговорення мое! кандидатури за мое! вщсутност1 
вщповщним трудовим колективом.

3 Положениям про порядок проведения конкурсного вщбору при замщенш 
вакантних посад науково-педагопчних пращвниюв Державного ушверситету 
економши i технологш, иосадовою шструкщею
_____________________________________та шшими документами ознайомлений (а).

(вказати посаду)

До заяви додаю:
(для oci6, як1 не працювали в Ушверситет1)
1. Особовий листок з облжу кадр1в та автобюграфш.
2. Ксерокопи докуменпв про повну вищу освпу, науковий ступшь, вчене звання.
3. Дв1 фотокартки розм1ром 3 х 4 см.
4. Характеристика з останнього або дшсного мкця робота.
5. Список наукових праць.
6. KcepoKonii докуменпв, як1 п1дтверджують пщвищення квал1ф1кацп' протягом останшх 

п’яти рок1в.
7. Згода на збф та обробку персональних даних.
8. iHiui документа, що засвщчують професшш якосн.

(для oci6, HKi працювали в Ушверситет1)
1. 3bit про виконання обов’язк1в, передбачених контрактом.
2. Список наукових праць.
3. KcepoKonii' докуменпв, яю пщтверджують пщвищення кв&гифкаци протягом останшх 

п’яти роюв.
«____» ____________20__р. ____________  **

(Дата) (Пщ пис) (1шщали, пр1звище)

* обов’язково вказати тдроздш.
** заява пишеться власноруч претендентом.



Додаток 2

[Список наукових та навчально-методичних працъ складаеться в суцшъпому хроиологл чному порядку\

Список наукових та навчально-методичних праць 
(науковий ступшь, вчене звання) Пр1звище, iivi’H та по батьков1

№
з/п Назва Характер

роботи Вих1дш даш Обсяг
(пр.) Сп1вавтори

1 2 3 4 5 6
Зразок офо1эмлення статей у наукових виданнях, у тому 4uaii фахових

1

Документальне
оформления

операцш
використання
виробничих

запаав

Стаття

В1сник Житомирського 
шжснсрно-тсхнолопчного 

Анституту. Економ1чн1 науки. -  
Вип.17. -  Житомир: Ж1Т1, 

2018. -С.146-155. 
Фахове видання

10 -

2

Особливоеп
формування
конкурентно!

стратеги
корпораци

Стаття

Проблеми системного тдходу 
в економщ1. - 2019. - Вип. 1. 

Електронне наукове фахове 
видання [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: 
http: // w w w/nbu v. go v. ua/ej oumal/ 

PSPE/index.html

8
4 Вольвач В.М.

3

Т ранснацюнальш 
корпорацп та
ОСОблИВОСТ1 IX
дояльносп в 

Украли

Стаття 1нноващйна економша. -  №2 (02). 
-2 0 1 4 .-C .133-136 4 -

Зразок оформлення виданих тез та meKcmie eucmynie на конференщях
4 Bn6ip методт 

оцшки 
виробничих 

запас1в

Тези Зб1рник тез та т е к с т  виступ1в на 
м1жнароднш науков1й 

конференцИ «Бухгалтерський 
обл1к та господарський контроль: 

минуле, сучасне, майбутне» 
(травень 2002 р.). -  Житомир: 

Ж1Т1, 2002. -  С. 5 -  9.

5

5 Роль аналпу 
д1яльност1 банюв 

у забезпеченн1 
сгабшьносп 
банкшсько! 

системи Украши

Тези Зб1рник MaTepiarriB Всеукрашсько! 
науково-практично! конференцп' 

студенев та молодих учених 
«Методика обл1ку, аналпу i 

аудиту в контекст1 св1тово! та 
вп-чизняно! практики и 

вдосконалення» (кв1тенъ 2005 р.). 
- К.:КНЕУ, 2005. - С. 95-99.

5

6 Робочий зошит 
для виконання 

практичних 
завдань з 

дисциплши 
«У правл1нський 

обл1к» для 
студснтш 

спец1альност1 
6509 «Обл1к i 

аудит»

Навчально-
методичне
видання

К.: КНЕУ, 2010.

112
28

Г нилицька 
Л.В., 

Корщикова 
Р.С. та ш., 

всього 6 oci6



№
з/п Назва Характер

роботи Вихщш даш Обсяг
(стр.) Сшвавтори

1 2 3 4 5 6
8 Ф1зюлопя та 

психолопя прац!: 
дистанцшний 
навчально- 
методичний 

комплекс

Навчально-
методичне

видання

К.: КНЕУ, 2011. 
[Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: 
http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/ 

sho
w courses.pl?l 163153373

365
150

Крушельниць 
ка Я.В

9 Методичш 
матер1али щодо 

зм1сту та 
оргашзацп 
самост1йно! 

роботи студент1в, 
поточного i 

п1дсумкового 
контролю i'x 

знань для 
спещальносп 

«Правознавство» 
Дисципл1ни 

«1нформащйне 
право»

Навчально-
методичне

видання

К.: КНЕУ, 2011. 
[Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: 
http ://kneu. edu. ua/ua/Information 

_for/students/metod/kkap/

22

10 Торпвля цшними 
паперами: 

навчальний 
пос1бник 3 

грифом МОН 
УкраУни (лист № 

1/11-2223 вщ 
18.03.2012)

Навчально-
методичне

видання

К.: КНЕУ, 2019. 369
125

Люовий В.П., 
Токар В.В.

3разок оформления паукового видання (монографи)

11
Технолог1я

л1зингу:
Монограф1я

Наукове
видання К.: ЦНГ «Гопак», 2020. 320

25

Рязанова Н., 
1ваненко Р. та 
ш. всього 13 

автор1в

Автор (шдпис) (1шщали, пр1звище)

СПИСОК НА УКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХПРАЦЬ ЗАСВЩЧУЮ: 

Учений секретар (тдпис) (1шщали, пр1звище)

* у випадку, коли автор е певний доробок у колектившй монографи, науков1 статп, пщручнику, пос1бнику, 
обсяг публйсащй в сторшках вказують так за га л ъ н и й  о б с я г  п у б л гк ш ш  .(наприклад - №3, 7, 8, 10, 11)

о с о б и с т и й  д о р о б о к  а в т о р а

** якщо автор1в певного видання б!льшс 4 oci6, то вказують щлзвшце та 1шц1али основних сшвавтор1в. та 
загальну юлыасть автор1в (наприклад - №7, 11).

http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/


заЫдання кафедри

ПРОПОЗИЦП

Додаток 3

щодо претендента (претенденпв)______________________________________________________
(пргзвгаце, ш’я, по батьков1, науковий стушнь, вчене звання)

на посаду_______________________ (1 ставка /  О,75 ставки /0 ,5  ставки /  0,25 ставки)
(назва посади)

кафедри_______________________________________________________________________
(назва кафедри)

Всього члешв кафедри___________________________________________ - ___________ oci6___
Присутш - __________ , що складае % ix статутно! чисельносп

Розглянувши подан1 претендентами документа, провшши обговорення кандидатур
претенденпв у ix присутносп (за вщсутнос™ претендента_________________________ на
посаду, про що вш подав вщповщну заяву 13 згодою на це*), замдання кафедри
_______________________________________________  вщзначають, що претендента мають
вщповщну базову пщготовку, вщповщають вимогам, як1 встановлеш для зайняття niei посади 
Законом Украши «Про вищу освпу», Статутом Ушверситету, цим Положениям, вщповщними 
посадовими шструкщями.
На засщанш проведено таемне голосування з метою визначення пропозицп кафедри
_____________________________________________ Вченш рад1 Ушверситету щодо обрання на
цю посаду (протокол л1чильно! KOMicii' додаеться), зафжсовано так1 результата:

(прим. - випадок, коли 1 особа претендуе на 1 посаду):
«За» -  , що складае % присутшх.
«Проти» -  , що складае % присутшх.
Недшсннх бюлетешв - ___________ , що складае____ % присутшх.

(прим. - випадок, коли 2 i бшыие oci6 претендують на 1 i бтъше посад):
Претендент (П.1.Б.) «За» - , що складае _ % присутшх

«Проти» - , що складае % присутшх
Претендент (П.1.Б.) «За» - , що складае % присутшх

«Проти» - , що складае % присутшх
Претендент (П.1.Б.) «За» - , що складае % присутшх

«Проти» - , що складае % присутшх
Недшсних бюлетешв - , що складае % присутшх.

Ппопозицп затверджеш на засщанш кафедри

(протокол № вщ “ >» 20 _Р).

Завщувач кафедрою (Головуючий на засщанш кафедри - при обранш зав!дувача)
/ /

Секретар засщання кафедри

/ /



Додаток 4

Зразки бюлетешв для таемного голосування щодо пропозицт для обрання на 
посади на заЫданнях 36opie науково-пебагоглчних пращвниюв кафедр

(додаток 4 а - 1 претендент на 1 посаду) 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для таемного голосування щодо пропозицн кандидатур претенденте для обрання на
посаду Державного ушверситету економ1ки i 
технологи на зааданм  кафедри

Засщання« » 20 р., протокол №
дата проведения

Прввище, iM’fl та по батьков1 
(повшетю)

Результати

ПРВВИЩ Е 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА

ПРЕТЕНДЕНТА ПРОТИ
Порядок голосування:

«ЗА» - залишено позначку «ЗА», викреслено позначку «ПРОТИ»;
«ПРОТИ» - залишено позначку «ПРОТИ», викреслено позначку «ЗА»;
«БЮЛЕТЕНЬ НЕДШСНИЙ» - на бюлетеш не викреслено або викреслено обидв1 позначки, 
зроблено
коментар1, сторонш записи або рисунки.

(додаток 4 6 - 2  або бтыие npemendenmie на 1 посаду) 
Б Ю Л Е Т Е Н Ь

для таемного голосування щодо пропозищУ кандидатур претенденте для обрання на
посаду_______________________________  Державного ушверситету економнси i
технологи на sacidainii кафедри____________________________________________________

Засщання« » 20 р., протокол №
дата проведения

Пр1звище, 1м’я та по батьков1 
(повшетю)

Результати

ПРВВИЩ Е 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА

ПРЕТЕНДЕНТА 1 ПРОТИ

ПРВВИЩ Е 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1
ЗА

ПРЕТЕНДЕНТА 2 ПРОТИ
Порядок голосування:

«ЗА» - залишено позначку «ЗА», викреслено позначку «ПРОТИ»;
«ПРОТИ» - залишено позначку «ПРОТИ», викреслено позначку «ЗА»;
«БЮЛЕТЕНЬ НЕДШСНИЙ» - на бюлетеш залишено позначку «ЗА» навпроти прпвищ обох 
претенденпв, викреслено чи не викреслено обидв1 позначки навпроти пргаища хоча б одного з 
претендент!в, зроблено коментарЦ сторонш записи або рисунки.



(додаток 4в -  три або бтыие претендентов на 2 посади) 
Б Ю Л Е Т Е Н Ь

для таемного голосування щодо пропозищУ кандидатур претенденте для обрання на
посаду_______________________________  Державного ушверситету економши i
технолог!! на заыдапт кафедри_____________________________________________________

Засщання «_____ »____________________ 20____ р., протокол №
дата проведения

Пр1звище, 1м’я та по батьков1 Результати
(noBHicTio)

ПР13ВИЩЕ 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 1 ПРОТИ

ПР13ВИЩЕ 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 2 ПРОТИ

ПР13ВИЩЕ 1М Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 3 ПРОТИ

Порядок голосування:
«ЗА» - залишено позначку «ЗА», викреслено позначку «ПРОТИ»;
«ПРОТИ» - залишено позначку «ПРОТИ», викреслено позначку «ЗА»;
«БЮЛЕТЕНЬ НЕД1ЙСНИЙ» - на бюлетеш залишено позначку «ЗА» навпроти прпвищ обох 
претендентт, викреслено чи не викреслено обидв! позначки навпроти прввища хоча б одного з 
претендснпв, зроблено коментар1, сторонш записи або рисунки.

(додаток 4г -  понад 3 претенденти на 3 посади) 
Б Ю Л Е Т Е Н Ь

для таемного голосування щодо пропозищ! кандидатур претендент!в для обрання на
посаду_______________________________  Державного ушверситету економ1ки i
технологи на зааданш кафедри_____________________________________________________

Засщання «_____ »____________________ 20____ р., протокол №
дата проведения

Пр1звище, 1м’я та по батьков1 Результати
(повшетю)

ПР13ВИЩЕ 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 1 ПРОТИ

ПР13ВИЩЕ 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 2 ПРОТИ

ПР13ВИЩЕ 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 3 ПРОТИ

ПР13ВИЩЕ 1М’Я ТА ПО БАТБКОВ1 ЗА
ПРЕТЕНДЕНТА 4 ПРОТИ

Порядок голосування:
«ЗА» - залишено позначку «ЗА», викреслено позначку «ПРОТИ»;
«ПРОТИ» - залишено позначку «ПРОТИ», викреслено позначку «ЗА»;
«БЮЛЕТЕНЬ НЕД1ЙСНИЙ» - на бюлетеш залишено позначку «ЗА» навпроти прпвищ обох 
претендент!в, викреслено чи не викреслено обидв1 позначки навпроти прпвища хоча б одного з 
претендентт. зроблено коментарц сторонш записи або рисунки.



Зразки n p o m o K Q j i ie  л1чильних KOM iciU , ям ствоуюються на зааданнях 3 6 o p i e  науково-педагог1чних
п р а ц 1в н и к 1в  к а ф е д р

Додаток 5

П Р О Т О К О Л  №
засщання л1чильно1 комюп 

«___ » _________________ 20___р. м. Кривий Pir

Л1чильна комшя обрана на засщанш кафедри __________________________________
«_____ » ________________ 20___р. у складг

(П.1.Б., посада, з зазначенням, кого обрано головою лгчилъног K O M ic ii)

На засщанш були присутш ______________з _______________________________ пращвниюв
кафедри, що складае     % ix чисельносп.

1. Щ одо обрання голови л1чильно1 komich, яка створена на засщанш
___________________________________________________________«__ » _______ 201__р.

(назва органу)
СЛУХ АЛИ: Про обрання голови л1чильно( KOMicii.
УХВАЛИЛИ: Обрати головою л1чильно! KOMicii_______________________________________

(П.1.Б., посада, науковий стутнь, вчене звання).

«За» - ____  «Проти» - _____«Утримався» - ____

2. Щодо процедури проведения пщрахунку голос1в л 1чильною KOMicieK).
СЛУХАЛИ: Голову л1чильно1 KOMicii, який запропонував в1дкрити скриньки для таемного 
голосування, яю на момент початку п1драхунку голос1в е опломбованими, i зд1йснити 
пщрахунок голоав, оформивши результата пщрахунку бюлетешв для таемного 
голосування окремими протоколами щодо кожно'1 з посад. ГПсля п1драхунку бюлетен1в
для таемного голосування вкласти ix до конверте за кожною окремою посадою та
запечатати конверта, скртивш и ix п1дписами члешв л1чильно1 KOMicii на зворотному бощ 
кожного з конверт1в.
УХВАЛИЛИ: Вщкрити скриньки для таемного голосування, розпочати пщрахунок 
бюлетешв, виявлених у скриньках для таемного голосування, оформити результата 
пщрахунку бюлетешв для таемного голосування окремими протоколами на кожну з посад. 
Пюля пщрахунку бюлетешв для таемного голосування вкласти ix до конверта за кожною 
окремою посадою та запечатати конверта, скртивш и ix тдписами члешв л1чильно1 

KOMicii на зворотному бощ кожного з конверта.
Доручити оголошення результата голов1 л1чильно1 KOMicii

(П.1.Б., посада, науковий стутнь, вчене звання)
«За» - ____ «Проти» - ____ «Утримався» - ____

Члени лiчильнoi KOMicii ________________  _______________________

(Шдписи) (Прозвище, шицали)
Пщписи ч л e н i в  л i ч и л ь н o i  K O M icii

3 А В I Р Я Ю: Секретар зас1дання_____  ________ (П.1.Б.)



П Р О Т О К О Л  № ___
л 'шилыкн KOMicii стосовно результат1в таемного голосування 

за пропозици щодо кандидатур для обрання на посаду____________________________
(посада)

кафедри_______________________________________________________________

«___ » __________________20___р. м. Кривий Pir

Л1чильна ком!с1я обрана на засщанш кафедри_________________________________________
«_____ » ________________ 20___р. у склада

Додаток 6

(П.1.Б., посада, з  зазначенням, кого обрано головою л1чильно1 KOMicii)

На засщанш буди присутш_____________ з ___________ пращвниюв кафедри (члешв органу
громадського самоврядування ______________________________  факультету Ушверситету,
члешв органу громадського самоврядування ______________  шетитуту Ушверситету), що
складае % ix чисельносп.
Роздано бюлетешв - _____________ .
Членами л1чильно! KOMicii теля розкриття скриньок для таемного голосування виявлено 
бюлетешв - ____________ .
Зауваження члешв л1чильно1 K O M icii:____________________________________________________________________

Розглядалися кандидатура

(прпвище, т ' я  та по батьков1 претендент1в)

для пропозицш щодо обрання на посаду посаду________ (посада) кафедри_______

Результати таемного голосування (випадок, коли 1 особа претендуе на 1 посаду):
«За» -  , що складае____ % присутшх.
«Проти» -  , що складае____ % присутшх.
Недшсних бюлетешв - __________ , що складае____ % присутшх.

Результати таемного голосування (випадок. коли 2 i бшыие oci6 претендують на 1 i бшьше 
посад):
Претендент (П.1.Б.) «За» , що складае % присутшх

«Проти» - , що складае % присутшх
Претендент (ПЛ.Б.) «За» , що складае % присутшх

«Проти» - , що складае % присутшх
Претендент (ПЛ.Б.) «За» , що складае % присутшх

«Проти» - , що складае % присутшх
Недшсних бюлетешв - , що складае % присутшх.

Члени л i ч и л ь н o i  K O M icii

(Шдписи) (Прпвшце, тщали)
Пщписи член4в л1чильно1 KOMicii
3 А В I Р Я Ю: Секретар засщання______________ (П.1.Б.)


