
   
 

1 

 

 

 

Рекомендації для директивних органів та адміністрації 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» та Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

(Україна) 

щодо адвокації студентів на основі найкращих практик 

європейських партнерів 

 

 

Уповноважений з прав студентів – Омбудсмен – впроваджується з 

метою здійснення представництва та захисту прав, свобод та законних 

інтересів студентів. 

 

 

1. Нормативно-правові документи: 

 

1.1. Конституція України, 1996 р. 

1.2. Кодекс законів про працю України, 1971 р. 

1.3. Цивільний кодекс України, 2003 р. 

1.4. Закон України «Про освіту», 2017 р. 

1.5. Закон України «Про вищу освіту», 2014 р. 

1.6. Статут Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017 р. 

1.7. Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2016 р. 

1.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 2014 р. 

1.9. Стратегія розвитку Вищого навчального закладу «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки, 2016 р. 

1.10. Колективна угода на 2017-2019 роки між адміністрацією і 

профспілковим комітетом студентів та аспірантів Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», 2017 р. 

 

 



   

2. Мета, функції та завдання Омбудсмена: 

 

2.1. Омбудсмен є посадовою особою, що здійснює нагляд за 

дотриманням прав і свобод студентів, захист прав, свобод та законних 

інтересів студентів в межах своїх повноважень на постійній основі. 

2.2. Омбудсмен виконує наступні функції: представницьку, дорадчу, 

превентивну, інформаційну та захисну. 

2.3. На омбудсмена покладені наступні завдання: 

2.3.1. представляти інтереси студентів перед адміністрацією 

університету, в органах місцевої та державної влади; 

2.3.2. аналізувати стан реалізації та забезпечення прав і свобод 

студентів в Університеті; 

2.3.3. проводити попереджувальні заходи для запобігання 

порушення прав, свобод та законних інтересів студентів; 

2.3.4. організовувати заходи щодо роз’яснення студентам їх 

правового статусу, обсягу їх прав та обов’язків; 

2.3.5. вживати необхідні заходи у випадку порушення прав, 

свобод та законних інтересів студентів.  

2.4. Діяльність Омбудсмена направлена на: 

2.4.1. узагальнення, узгодження, формування та повну 

безперешкодну реалізацію прав, обов'язків та свобод студентів Університету 

у всіх сферах життя; 

2.4.2. захист всіх прав і свобод кожного студента Університету; 

2.4.3. запобігання порушенню прав і свобод студента та сприяння 

їх поновленню. 

 

 

3. Принципи діяльності Омбудсмена: 

 

Гуманізм; законність; справедливість; об’єктивність; незалежність; 

демократизм; доступність; гласність; недоторканість приватного життя і 

конфіденційності відомостей осіб у справі; професіоналізм. 

 

 

4. Процедура обрання Омбудсмена: 

 

4.1. Омбудсменом може бути громадянин України, що має високі 

моральні якості, досвід правозахисної та науково-педагогічної діяльності. 

4.2. Омбудсмен обирається вищим колегіальним студентським органом 

простою більшістю голосів. 

4.3. Омбудсмен призначається на посаду та звільняється з посади 

Вченою радою Університету за поданням рішення вищого колегіального 

студентського органу. 

4.4. Омбудсмен призначається строком на п’ять років. 



   

4.5. При вступі на посаду Омбудсмен складає присягу перед 

студентами Університету. 

 

 

5. Повноваження Омбудсмена: 

 

5.1. Омбудсмен має право: 

5.1.1. невідкладного прийому Ректором Університету, деканами 

факультетів та директорами інститутів, керівниками структурних та 

відокремлених підрозділів; 

5.1.2. бути присутнім на засіданнях керівних колегіальних 

органів Університету, органів студентського самоврядування та громадських 

організацій Університету; 

5.1.3. звертатися із запитами до адміністрації Університету, 

структурних підрозділів Університету та органів місцевої та державної 

влади, що стосуються забезпечення прав і свобод студентів. 

5.2. Омбудсмен зобов’язаний: 

5.2.1. розглядати та надавати аргументоване роз’яснення по суті 

проблеми, з якою звертається студент; 

5.2.2. вирішувати питання неупереджено та об’єктивно на 

підставі чинного законодавства; 

5.2.3. зберігати конфіденційність в процесі вирішення 

проблемних питань. 
 


