
ПЕРЕЛІК ПОЛОЖЕНЬ (станом на 03.05.2023)
Державного університету економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/perelik.pdf

1. Антикорупційна  програма
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/244/AProg.pdf

2. 2.1. План заходів по запобіганню та
протидії  корупції  у  Державному
університеті економіки і технологій
на 2021 рік
2.2. План заходів по запобіганню та
протидії  корупції  у  Державному
університеті економіки і технологій
на 2022 рік 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/244/Zahody.pdf

https  ://  www  .  duet  .  edu  .  ua  /  uploads  /  normbase  /244/  plan  _22.  pdf  

3. Положення про академічну 
доброчесність у Державному 
університеті економіки і технологій 
(нова редакція) (25.11.2021).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf

4. Положення  про  апеляцію
результатів  підсумкового  контролю
знань  здобувачів  вищої  освіти  у
Державному університеті економіки
і технологій;

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_apel.pdf

5. Положення про архів Державного 
університету економіки і 
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_arhiv.pdf

6. Положення  про  бібліотеку
Державного університету економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(27.10.2022).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/245/pol_lib.pdf

7. Положення про вищий колегіальний
орган  самоврядування  Державного
університету економіки і технологій
– Конференцію трудового колективу
Державного університету економіки
і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_konf.pdf

8. Положення  про  відділ
бухгалтерського  обліку  та
фінансової  звітності  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_buh.pdf

9. Положення  про  відділ  кадрів
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_kadry.pdf

10. Положення  про  відрядження у
Державному університеті економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_vidr.pdf

11. Положення  про  вчену  раду
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/249/pol_vr.pdf

12. Положення  про  вчену  раду
Навчально-наукового  економічного
інституту  Державного  університету
економіки і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/pol_ei.pdf

13. Положення  про  вчену  раду
Навчально-наукового
технологічного  інституту
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_vr_ti.pdf

14. Положення  про  вчену  раду
факультету  інформаційних

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/pol_vr_fit.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/244/plan_22.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/perelik.pdf


технологій  (загально-
університетського підпорядкування)
Державного університету економіки
і технологій.

15. Положення  про  вчену  раду
юридичного  факультету  (загально-
університетського підпорядкування)
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_vr_uf.pdf

16. Положення  про  господарський
відділ  Державного  університету
економіки і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_gosp.pdf

17. Положення  про  дуальну  форму
здобуття  вищої  освіти  у
Державному університеті економіки
і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/dual.pdf

18. Положення  про  екзаменаційну
комісію з атестації здобувачів вищої
освіти  у  Державному  університеті
економіки  і  технологій  (нова
редакція)  (ВР  30.11.2022  протокол
№5, наказ від 30.11.2022 №184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_ekz.pdf

19. Положення  про  експертну  комісію
для  організації  і  проведення
експертизи цінності документів, що
утворилися  в  діловодстві  в
Державному університеті економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/252/pol_ex.pdf

20. Положення про забезпечення якості
освіти  у  Державному  університеті
економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_yakist.pdf

21. Положення  про  застосування
підсумованого обліку робочого часу
в  Державному  університеті
економіки і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_pidsum.pdf

22. Положення  про  індивідуальний
навчальний  план  здобувачів  вищої
освіти  Державного  університету
економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_inp.pdf

23. Положення  про  центр  цифрової
трансформації  Державного
університету економіки і технологій
(30.03.2023, наказ 49)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_ioc.pdf

24. Положення  про  кадрову  комісію
Державного університету економіки
і технологій (нова редакція)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_kadr_com.pdf

25. Положення про канцелярію 
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_canc.pdf

26. Положення  про  кафедру  вищої
математики Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/pol_kaf_vm.pdf

27. Положення про кафедру економіки
та  підприємництва Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/pol_ep.pdf

28. Положення  про  кафедру
електричної  інженерії  та
автоматизації Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_kaf_eia.pdf



29. Положення про кафедру загальних і
соціально-економічних  дисциплін
Державного університету економіки
і технологій.

нет этой кафедры Положення есть

30. Положення  про  кафедру
інжинірингу  з  галузевого
машинобудування Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_kaf_gm.pdf

31. Положення  про  кафедру  іноземних
та  ділової  української  мов
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_indum.pdf

32. Положення  про  кафедру
інформатики  і  прикладного
програмного  забезпечення
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/pol_kaf_ipz.pdf

33. Положення  про  кафедру
інформаційних  технологій
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/pol_kaf_itm.pdf

34. Положення про кафедру маркетингу
Державного університету економіки
і технологій.
Таня  Петришина  добавила
Положення про кафедру управління
бізнесом,  но  оно  есть  пункт  119
(36?)

нет этой кафедры

35. Положення  про  кафедру
менеджменту  і  публічного
адміністрування Державного
університету  економіки  і
технологій.

нет этой кафедры

36. Положення про кафедру управління
бізнесом  Державного  університету
економіки і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_ub.pdf

37. Положення  про  кафедру
металургійних  технологій
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_kaf_mt.pdf

38. Положення  про  кафедру
міжнародної економіки Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/pol_me.pdf

39. Положення  про  кафедру  обліку  і
оподаткування Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/pol_oiop.pdf

40. Положення  про  кафедру  правового
регулювання економіки Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_kaf_pre.pdf

41. Положення про кафедру соціально-
гуманітарних  наук  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_kaf_sgn.pdf

42. Положення  про  кафедру  фінансів,
банківської  справи  та  страхування
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/pol_fbs.pdf

43. Положення  про  кафедру  хімічних https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_kaf_ht.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_kaf_mt.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_ub.pdf


технологій та інженерії  Державного
університету  економіки  і
технологій.

44. Положення про кафедру цивільного
та  трудового  права  Державного
університету  економіки  і
технологій.

нет такой кафедры

45. Положення  про  кафедру  права  і
публічного  управління  та
адміністрування  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https  ://  www  .  duet  .  edu  .  ua  /  uploads  /  normbase  /258/  pol  _  kaf  _  pr  _  pua  .  pdf  

46. Положення  про  Комісію  з  оцінки
корупційних ризиків

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/244/pol_kom.pdf

47. Положення  про  комісію  з  питань
етики та академічної доброчесності
Державного університету економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(27.10.2022);

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_etika.pdf

48. Положення  про  користування
гуртожитками  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/251/pol_gr.pdf

49. Положення  про  Медіа-центр
Державного університету економіки
і технологій (26.01.2023).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_media.pdf

50. Положення  про  Навчально-
науковий  економічний  інститут
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/pol_ei_1.pdf

51. Положення  про  Навчально-
науковий  інститут  інклюзивної
освіти  та  соціальної  реабілітації
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/254/pol_inst.pdf

52. Положення  про  Навчально-
науковий  інститут  управління  та
бізнес  освіти   Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_iubo.pdf

53. Положення  про  Навчально-
науковий  технологічний  інститут
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/pol_ti.pdf

54. Положення  про  порядок  та  умови
надання  матеріальної  допомоги
працівникам ДУЕТ

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_mat_dop.pdf

55. Положення  про  надання  платних
освітніх  та  інших  послуг  у
Державному університеті економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/264/pol_plat.pdf

56. Положення  про  науково-методичну
раду  Державного  університету
економіки  і  технологій.(нова
редакція)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/261/pol_nmr.pdf

57. Положення  про  облікову  політику
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/264/pol_oblpol.pdf

58. Положення  про  оплату  праці,
встановлення  надбавок,  доплат  та
преміювання

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_oplata_praci.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_kaf_pr_pua.pdf


59. Положення про організацію вибору
освітніх  компонент  варіативної
складової  навчальних  планів  у
Державному університеті економіки
і  технологій  (нова  редакція)(ВР
26.01.2023)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_variat.pdf

60. Положення  про  організацію
освітнього  процесу  у  Державному
університеті економіки і технологій
(нова редакція) (23.02.2023);

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_ORG_op2108.pdf

61. Положення  про  організацію
самостійної  та  індивідуально-
консультаційної  роботи  здобувачів
вищої  освіти  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_sam.pdf

62. Положення  про  освітні  програми
Державного університету економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(30.11.2022,  протокол  №5,  наказ
184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_prog.pdf

63. Положення  про  переведення
здобувачів вищої освіти Державного
університету економіки і технологій
з  навчання  за  рахунок  коштів
фізичних,  юридичних  осіб  (за
контрактом) на навчання за рахунок
коштів  державного  бюджету
(29.09.2022).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_pereved.pdf

64. Положення  про  підвищення
кваліфікації  науково-педагогічних
та  педагогічних  працівників  у
Державному університеті економіки
і технологій;

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_pidv_kvalif.pdf

65. Положення про планування та облік
основних  видів  роботи  науково-
педагогічних  працівників
Державного університету економіки
і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_planuv.pdf

66. Положення  про  порядок
відсоткового  формування
аудиторного  навантаження  у
Державному університеті економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(28.07.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_vidsot.pdf

67. Положення  про  порядок  навчання
здобувачів  вищої  освіти  за
індивідуальним  графіком у
Державному університеті економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(27.10.2022 №163)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_ind_gr.pdf

Положення  про  порядок  навчання
здобувачів  вищої  освіти  за
індивідуальним  графіком у
Державному університеті економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(27.04.2023 №70) АКТУАЛЬНЕ!

https://drive.google.com/file/d/
1P6FNxqY_172kGjZ9JsE5w3dpthA_4l46/view?usp=share_link

68. Положення про порядок оцінювання
результатів  освітньої  діяльності
здобувачів вищої освіти Державного
університету економіки і технологій
(нова  редакція)  (30.11.2022,

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_ocin.pdf



протокол №5, наказ 184)
69. Положення  про  порядок

призначення і  виплати академічних
стипендій  у  Державному
університеті економіки і технологій
(нова редакція) (23.12.2021)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_20_08_stip.pdf

70. Положення про приймальну комісію
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/265/pol_pr_com.pdf

71. Положення  про  проходження
практики здобувачами вищої освіти
у  Державному  університеті
економіки  і  технологій  (нова
редакція) (29.09.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/267/pol_practica.pdf

72. Положення про реалізацію права на
академічну  мобільність  для
учасників  освітнього  процесу
Державного університету економіки
і  технологій.(нова  редакція)
(28.07.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_prmob.pdf

73. Положення  про  редакційно-
видавничий  відділ Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_rvv.pdf

74. Положення  про  ректорат
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/269/pol_rectorat.pdf

75. Положення  про  силабус  освітньої
компоненти  Державного
університету економіки і технологій
(нова  редакція)  (30.11.2022,
протокол №5, наказ 184);

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_silabus.pdf

76. Положення про  стейкхолдерів
освітніх  програм  Державного
університету  економіки  і
технологій;

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_st.pdf

77. Положення  про  факультет
інформаційних  технологій
(загально-університетського
підпорядкування)  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/pol_fit.pdf

78. Положення про Центр експертизи у
гірничо-металургійній  галузі
Державного університету економіки
і технологій.(ВР 26.01.2023)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_expert.pdf

79. Положення про Центр менеджменту
якості  освіти  Державного
університету економіки і технологій
(ВР 30.06.2022 протокол №15, наказ
від 30.06.2022 №96).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_myao.pdf

80. Положення про Центр кар’єрного та
професійного розвитку  Державного
університету економіки і технологій
(нова  редакція)  (30.11.2022,
протокол №5, наказ №184).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_karier.pdf

81. Положення  про  Центр
психологічної  допомоги  та
соціальної  адаптації  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/254/pol_cpd.pdf

82. Положення про Центр студентських https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_csk.pdf



комунікацій Державного
університету економіки і технологій
(нова  редакція)  (30.11.2022,
протокол №5, наказ №184).

83. Положення  про  Центр  «Інститут
культури та мистецтв» Державного
університету економіки і технологій
(ВР 30.06.2022 протокол №15, наказ
від 30.06.2022 №96)

https  ://  www  .  duet  .  edu  .  ua  /  uploads  /  normbase  /271/  pol  _  kult  .  pdf  

84. Положення  про  Центр  фізичного
виховання,  спорту  та  здоров’я
Державного університету економіки
і технологій (26.08.2021)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/254/pol_sport.pdf

85. Положення  про  юридичний  відділ
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_urist.pdf

86. Положення про юридичний інститут
(загально-університетського
підпорядкування)  Державного
університету економіки і технологій
(29.09.2022).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_ui.pdf

87. Положення  про  юридичну  клініку
Державного університету економіки
і  технологій.(нова  редакція)  (ВР
26.01.2023)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_clinic.pdf

88. Положення  про  врегулювання
конфліктних  ситуацій  у
Державному університеті економіки
і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/248/pol_konf.pdf

89. Порядок  ліквідації  академічної
заборгованості,  повторного
проходження  контрольних  заходів
та повторного вивчення дисциплін у
Державному університеті економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(27.12.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_likv.pdf

90. Порядок  нарахування  додаткових
балів  до  академічного  рейтингу
студентів  Державного  університету
економіки  і  технологій.(нова
редакція 11.01.21)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_dod_bal.pdf

91. Порядок  оцінювання  результатів
освітньої  діяльності  студентів  у
Державному університеті економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_08_21.pdf

92. Порядок переведення, відрахування
та  поновлення  студентів  у
Державному університеті економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(27.10.2022).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/por_ponovl.pdf

93. Порядок  призначення  і  виплати
академічних  стипендій  у
Державному університеті економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_20_08_stip.pdf

94. Порядок  призначення  і  виплати
соціальних стипендій у Державному
університеті економіки і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/por_vipat.pdf

95. Порядок  проведення  опитувань
учасників  освітнього  процесу  у
Державному університеті економіки

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/262/por_polls.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/262/por_polls.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_ui.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/271/pol_kult.pdf


і технологій.
96. Порядок  розгляду  атестаційних

матеріалів  здобувачів  вчених  звань
Вченою  радою  Державного
університету економіки і технологій
(нова редакція) 25.11.2021.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/250/pol_atest.pdf

97. Правила внутрішнього розпорядку у
гуртожитках  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/251/prav_gr.pdf

98. Правила  користування  бібліотекою
Державного університету економіки
і технологій;

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/245/prav_lib.pdf

99. Правила прийому до Криворізького
фахового  коледжу  Державного
університету економіки і технологій
у 2022 році.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/prav_22.pdf

100. Правила  прийому  до  фахового
коледжу “Політехніка”  Державного
університету економіки і технологій
у 2022 році.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/247/fkp_22.pdf 

101. Регламент  вченої  ради  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/249/peg_vr.pdf

102. Регламент  вченої  ради  навчально-
наукового  економічного  інституту
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/reg_ei.pdf

103. Регламент  вченої  ради  навчально-
наукового технологічного інституту
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/reg_vr_ti.pdf

104. Регламент  вченої  ради  факультету
інформаційних  технологій
(загально-університетського
підпорядкування)  Державного
університету  економіки  і
технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/reg_vr_fit.pdf

105. Регламент вченої  ради юридичного
факультету  (загально-
університетського підпорядкування)
Державного університету економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/reg_vr_uf.pdf

106. Статут  Державного  університету
економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/statut_2021.pdf

107. Стратегія  розвитку  Навчально-
наукового  економічного  інституту
Державного університету економіки
і технологій на 2020-2023 роки.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_nnei.pdf

108. Стратегія  розвитку  Навчально-
наукового  юридичного  інституту
Державного університету економіки
і технологій на 2023-2026 роки (ВР
26.01.2023,  наказ  від  26.01.2023
№19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_uf.pdf

109. Стратегія  інтернаціоналізації
Державного університету економіки
і  технологій  на  період  2021-2022
рр.;

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_int.pdf

110. Стратегія  розвитку  факультету https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_fit.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/253/reg_ei.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/250/pol_atest.pdf


інформаційних  технологій
Державного університету економіки
і технологій на 2021-2024 роки.

111. Правила  прийому  до  Державного
університету  економіки  і
технологій» у 2022 році

https://www.duet.edu.ua/uploads/PrCOm/pravila/pravila-priyomu-
22.pdf

112. Результати опитування 053 https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/
Результ_опитування_053.pdf

113. Презентація  результати  оцінки
роботи ЦСК

https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/
рез_оцінки_роботи_ЦСК.pdf

114. Результати опитування 081 https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/
Результ_опитування_081мб.pdf

115. Положення про Центр міжнародної 
академ.мобільності 
ДУЕТ_22.03.2021

https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/
pol_pro_center_akadem_mob.pdf

116. Положення про обрання за конкур-
сом нпп у ДУЕТ_22.03.2021

https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/
pol_pro_obrannya_za_konkursom_npp.pdf

117. Правила прийому до 
відокремленого структурного 
підрозділу «Криворізький фаховий 
коледж Державного університету 
економіки і технологій» у 2021 році

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/prav_pr.pdf

118.Положення  про  Навчально-
науковий  інститут  управління  та
бізнес  освіти  Державного
університету економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_iubo.pdf

119. Положення про кафедру управління
бізнесом  Державного  університету
економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_ub.pdf

120. Положення  про  Вчену  раду
Навчально-наукового  інституту
управління  та  бізнес  освіти
Державного університету економіки
і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_vr_iubo.pdf

121. Регламент  Вченої  ради  Навчально-
наукового  інституту  управління  та
бізнес  освіти  Державного
університету економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/reg_vr_iubo.pdf

122. Положення про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні
вакантних  посад  науково-
педагогічних  працівників  та
укладання  з  ними  строкових
трудових  договорів  (контрактів)  у
Державному університеті економіки
і технологій (28.10.2021 р. № 147)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_konkurs_vidb.pdf

Положення про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні
вакантних  посад  науково-
педагогічних,  педагогічних
працівників  та  укладання  з  ними
строкових  трудових  договорів
(контрактів)  у  Державному
університеті економіки і технологій
(нова  редакція)  (наказ  27.04.2023
№70) АКТУАЛЬНЕ!

https  ://  drive  .  google  .  com  /  
file  /  d  /1  ghTECo  _  vavgIayqEth  4  Xz  3  ciCdL  80  nD  -/  view  ?  usp  =  share  _  link  

123. Положення про Центр міжнародної
академічної  мобільності  у
Державному університеті економіки
і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/255/pol_mobil.pdf

124. Положення  про  відбіркову  комісію https  ://  www  .  duet  .  edu  .  ua  /  uploads  /  normbase  /246/  pol  _  vk  .  pdf  

https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_obrannya_za_konkursom_npp.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_obrannya_za_konkursom_npp.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_obrannya_za_konkursom_npp.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_obrannya_za_konkursom_npp.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_center_akadem_mob.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_center_akadem_mob.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_center_akadem_mob.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_center_akadem_mob.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/pol_pro_center_akadem_mob.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_081%D0%BC%D0%B1.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_081%D0%BC%D0%B1.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_053.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%A1%D0%9A.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%A1%D0%9A.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%A1%D0%9A.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%A1%D0%9A.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_053.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_053.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/DocS/docs-myao/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_053.pdf


Криворізького  фахового  коледжу
Державного університету економіки
і технологій

125. Кодекс честі та корпоративної етики
Державного університету економіки
і технологій (24.03.2021);

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/244/kodex.pdf

126. Положення про наукове товариство
здобувачів  освіти  та  молодих
вчених  Державного  університету
економіки і технологій

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/261/pol_nt.pdf

127. Положення  про  проходження
практики здобувачами вищої освіти
у  Державному  університеті
економіки  і  технологій  (нова
редакція)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/267/pol_practica.pdf

128. Положення про публічні закупівлі в
Державному університеті економіки
і технологій.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/268/pol_pub_zak.pdf

129. Положення  про  Відокремлений
структурний  підрозділ  «Фаховий
коледж  «Політехніка»  Державного
університету  економіки  і
технологій»

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/247/pol_fkp.pdf

130. Положення  про  Відокремлений
структурний  підрозділ
«Криворізький  фаховий  коледж
Державного університету економіки
і  технологій»  (нова  редакція)
(30.03.2023, наказ №48)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/pol_kfk.pdf

131. Положення  про  врегулювання
конфліктних  ситуацій  у
Державному університеті економіки
і технологій (нова редакція). 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/248/pol_konf.pdf

132. Положення про планування і  облік
основних  видів  роботи  науково-
педагогічних  працівників
Державного університету економіки
і  технологій  (нова  редакція)
(30.11.2022,  протокол  №5,  наказ
184).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_planuv.pdf

133. Правила  прийому  до
Відокремленого  структурного
підрозділу  «Фаховий  коледж
«Політехніка»  Державного
університету  економіки  і
технологій» у 2021 році (у зв’язку зі
зміною найменування «Український
політехнічний технікум Державного
університету  економіки  і
технологій»  на  Відокремлений
структурний  підрозділ  «Фаховий
коледж  «Політехніка»  Державного
університету  економіки  і
технологій»).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/247/pr_fkp.pdf

134. Правила  прийому  до
Відокремленого  структурного
підрозділу  «Криворізький  фаховий
коледж  Державного  університету
економіки і технологій» у 2021 році
(у  зв’язку  з  перейменуванням
«Криворізького  фахового  коледжу
Державного університету економіки

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/prav_pr.pdf



і  технологій»  на  Відокремлений
структурний  підрозділ
«Криворізький  фаховий  коледж
Державного університету економіки
і технологій»).

135. Положення  про  відбіркову  комісію
Відокремленого  структурного
підрозділу  «Криворізький  фаховий
коледж  Державного  університету
економіки  і  технологій»  (нова
редакція).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/pol_vk.pdf

136. Положення про індивідуальний на-
вчальний план здобувача вищої 
освіти Державного університету 
економіки і технологій (нова 
редакція)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_inp.pdf

137. Положення про організацію вибору 
навчальних дисциплін варіативної 
складової навчальних планів у 
Державному університеті економі-
ки і технологій (нова редакція)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_variat.pdf

138. Стратегія формування контингенту 
здобувачів вищої освіти у 
Державному університеті економі-
ки і технологій на 2021-2025 рр.

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_cont.pdf

139. 1.  Концепція  освітньої  діяльності
Державного  університету  економі-
ки  і  технологій  за  спеціальністю
053 Психологія галузі 05 соціальні
та  поведінкові  науки  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти
освітньої кваліфікації бакалавр пси-
хології

2. Концепція освітньої діяльності за
спеціальністю  184
Гірництво_25.11.2021

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_053.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_184.pdf

140. Положення про студентський 
науковий гурток

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/300/pol_stud_gurt.pdf

141. Правила прийому до відокремлено-
го  структурного  підрозділу  «Фа-
ховий  коледж  «Політехніка»
Державного університету економіки
і  технологій  у  2022  році
(27.01.2022). 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/247/fkp_22.pdf

142. Затвердження  правил  прийому  до
відокремленого  структурного  під-
розділу «Криворізький фаховий ко-
ледж  Державного  університету
економіки і технологій» у 2022 році
(27.01.2022). 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/prav_22.pdf

143. Положення про навчально-наукову 
лабораторію комп’ютерних техно-
логій факультету інформаційних 
технологій Державного універси-
тету економіки і технологій 
(25.02.2022)

https  ://  www  .  duet  .  edu  .  ua  /  uploads  /  normbase  /257/  pol  _  kt  .  pdf  

144. Положення про внутрішній 
електронний документообіг у 
Державному університеті економіки
і технологій (нова редакція)
(30.11.2022, протокол 5, наказ 184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/302/e-doc.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/302/e-doc.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/257/pol_kt.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/246/prav_22.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/247/fkp_22.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/300/pol_stud_gurt.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_184.pdf


145. Інструкція з діловодства (ВР 
26.05.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/302/inctruc.pdf

146. Концепція освітньої діяльності 028 
Менеджмент соціокультурної дія-
льності (ВР 26.05.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_028.pdf

147. Положення про кафедру психології 
Державного університету економіки
і технологій (ВР 30.06.2022 про-
токол №15, наказ від 30.06.2022 
№96)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/kaf_psihol.pdf

148. Положення  про  Науково-дослідний
центр  «Інститут  розвитку  гірничо-
металургійного  комплексу»
Державного університету економіки
і  технологій  (ВР  30.06.2022
протокол №15, наказ від 30.06.2022
№96)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/centr_ti.pdf

149. Положення  про  акредитацію
освітніх  програм  у  Державному
університеті економіки і технологій
(ВР 30.06.2022 протокол №15, наказ
від 30.06.2022 №96)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/322/pol_acred.pdf

150. Положення  про  студентський
культурний  hub  Центру  «Інститут
культури та мистецтв» Державного
університету економіки і технологій
(ВР 30.06.2022 протокол №15, наказ
від 30.06.2022 №96)

http://uploads/normbase/271/pol_hub.pdf

151. Положення  про  науково-технічну
раду  Державного  університету
економіки і технологій (25.08.2022) 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/261/pol_ntr.pdf

152. Положення  про  Репозитарій
Державного університету економіки
і технологій (29.09.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/335/pol_repozit.pdf

153. Політика  забезпечення  академічної
доброчесності  Державного
університету економіки і технологій
(27.10.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/politik_akad.pdf

154. Положення  про  порядок  визнання
результатів  навчання  здобувачів
шляхом  неформальної  та/або
інформаційної освіти (27.10.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_rez_neform.pdf

155. Положення  про  порядок  визнання
Державним  університетом
економіки  і  технологій  здобутих  в
іноземних  закладах  вищої  освіти
ступенів вищої освіти (27.10.2022)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/337/por_viznannya.pdf

156. Положення  про  перезарахування
освітніх  компонентів  (кредитів
ECTS)  та  визначення  академічної
різниці  у  Державному  університеті
економіки  і  технологій  (нова
редакція) (ВР 26.01.2023)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_perezarah.pdf

157. Положення про порядок визнання в
Державному університеті економіки
і  технологій  документів  про
середню,  середню  професійну,
професійну  освіту,  виданих
навчальними  закладами  інших
держав  (ВР  30.11.2022,  протокол
№5, наказ 184)

https  ://  www  .  duet  .  edu  .  ua  /  uploads  /  normbase  /337/  pol  _  viz  _  doc  .  pdf  

158. Положення  про  порядок  визнання https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/337/viznan_nauk_stup.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/337/viznan_nauk_stup.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/337/pol_viz_doc.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_perezarah.pdf
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https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_rez_neform.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/politik_akad.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/335/pol_repozit.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/261/pol_ntr.pdf
http://uploads/normbase/271/pol_hub.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/322/pol_acred.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/256/centr_ti.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/kaf_psihol.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_028.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/302/inctruc.pdf


наукових  ступенів,  здобутих  в
іноземних  вищих  навчальних
закладах,  в  Державному
університеті економіки і технологій
(ВР 30.11.2022, протокол №5, наказ
184).

159. Порядок  здійснення  перевірки
навчальних  і  наукових  робіт  на
дотримання  вимог  академічної
доброчесності  у  Державному
університеті економіки і технологій
(ВР 30.11.2022, протокол №5, наказ
184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_perev_dobroch.pdf

160. Стратегія розвитку Державного 
університету економіки і технологій
на 2023-2025рр. (ВР 30.11.2022, 
протокол №5, наказ 184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_duet_23_25.pdf

161. Стратегія розвитку навчально-
наукового технологічного інституту 
Державного університету економіки
і технологій на 2022-2026 рр. (ВР 
30.11.2022, протокол №5, наказ 184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_ti_23_26.pdf

162. Концепція освітньої діяльності 
Державного університету економіки
і технологій на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти (ВР 
30.11.2022, протокол №5, наказ 184)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_3_riven.pdf

163. Положення  про  матеріальне  та
моральне  заохочення  науково-
педагогічних,  наукових,
педагогічних  працівників  у
Державному університеті економіки
і  технологій  (ВР  29.12.2022,
протокол №6, наказ 203)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_3_riven.pdf

164. Положення  про  групу  сприяння
академічній  доброчесності
Державного університету економіки
і  технологій.  (ВР  26.01.2023,
протокол №8, наказ 19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_gr_spr.pdf

165. Положення  про  порядок  перевірки
академічних  текстів  на  наявність
текстових запозичень у Державному
університеті економіки і технологій.
(ВР 26.01.2023, протокол №8, наказ
19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_perevir.pdf

166. Положення  про  порядок
рекомендації  до друку підручників,
навчальних посібників, монографійу
Державному університеті економіки
і  технологій.  (ВР  26.01.2023,
протокол №8, наказ 19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_druk.pdf

167. Порядок  подання  клопотань  про
позбавлення  наукових  ступенів
доктора та кандидата наук, а також
вченого звання професора, доцента,
старшого  наукового  співробітника
до  МОН  України  (ВР  26.01.2023,
протокол №8, наказ 19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/250/pol_pozbav.pdf

168. Порядок розгляду,  рецензування та
схвалення  методичних  розробок
Науково-методичною  радою
Державного університету економіки

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/261/por_recenz.pdf

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/261/por_recenz.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/250/pol_pozbav.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_druk.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_perevir.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_gr_spr.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_3_riven.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_3_riven.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_ti_23_26.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_duet_23_25.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/270/pol_perev_dobroch.pdf


і  технологій.  (ВР  26.01.2023,
протокол №8, наказ 19)

169. Порядок  скасування  рішень  про
присудження  ступеня  вищої  освіти
(молодший  бакалавр,  бакалавр,
магістр)  та  присвоєння  відповідної
кваліфікації у разі виявлення фактів
порушення  здобувачем  академічної
доброчесності.  (ВР  26.01.2023,
протокол №8, наказ 19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/por_skas.pdf

170. Порядок  скасування  рішень  про
присудження  ступеня  доктора
філософії (доктора мистецтв) у разі
виявлення  фактів  порушення
здобувачем  академічної
доброчесності.  (ВР  26.01.2023,
протокол №8, наказ 19)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/250/por_skas.pdf

171. Концепція  освітньої  програми
«Міжнародні  комунікації»
спеціальності  291  «Міжнародні
відносини,  суспільні  комунікації  та
регіональні  студії»  підготовки
здобувачів вищої освіти на другому
(магістерському) рівні вищої освіти
(23.02.2023 р., наказ №34).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/konc_291_mag.pdf

172. Положення  про  забезпечення
студентоцентрованого  підходу  до
навчання  у  Державному
університеті  економіки  і
технологій(23.02.2023  р.,  наказ
№34).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_student.pdf

173. Положення  про  порядок  надання
науково-педагогічними,
педагогічними  та  науковими
працівниками  інформації  щодо
досягнень у професійній діяльності
у  Державному  університеті
економіки  і  технологій  (23.02.2023
р., наказ №34).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_nad_ind.pdf

174. Положення про студентську агенцію
співдії  якості  освіти  Державного
університету економіки і технологій
(23.02.2023 р., наказ №34).

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/291/pol_stud_agenc.pdf

175. Положення  про  наглядову  раду
Державного університету економіки
і технологій (30.03.2023, наказ 49)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/356/pol_nagl_rada.pdf

176. Стратегія  розвитку  Навчально-
наукового  інституту  управління  та
бізнес-освіти  Державного
університету економіки і технологій
на 2023-2026 роки (30.03.2023, наказ
49)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_IUBO_23_26.pdf

177. Концепція  освітньої  діяльності  на
третьому  рівні  вищої  освіти  за
спеціальністю  073  Менеджмент
галузі  знань  07  Управління  та
адміністрування  (30.03.2023,  наказ
№49)

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_3riv_073.pdf

178. Концепція  освітньо–професійної
програми  «Історія»  спеціалізації
«Історія» спеціальності 032 «Історія
та  археологія»  галузі  знань

https://drive.google.com/file/d/
1d3sjWZ3CQ_OCRJkwQ8uo76aPUBQ2JRyc/view

https://drive.google.com/file/d/1d3sjWZ3CQ_OCRJkwQ8uo76aPUBQ2JRyc/view
https://drive.google.com/file/d/1d3sjWZ3CQ_OCRJkwQ8uo76aPUBQ2JRyc/view
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/con_3riv_073.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_IUBO_23_26.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/356/pol_nagl_rada.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/291/pol_stud_agenc.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/275/pol_nad_ind.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_student.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/konc_291_mag.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/250/por_skas.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/por_skas.pdf


03 «Гуманітарні  науки»  підготовки
здобувачів вищої освіти на другому
(магістерському) рівні вищої освіти
(14.04.2023, наказ №58)

179. Правила  прийому  до
відокремленого  структурного
підрозділу  «Криворізький  фаховий
коледж  Державного  університету
економіки  і  технологій»  у  2023  р.
(14.04.2023, наказ №58)

https://drive.google.com/file/d/
1FnN0znL6x0FCiKwofkjZu2SoKI1MlOBl/view?usp=share_link

180. Правила  прийому  до
Відокремленого  структурного
підрозділу  «Фаховий  коледж
«Політехніка»  Державного
університету  економіки  і
технологій»  у  2023  р. (14.04.2023,
наказ №58)

https://drive.google.com/file/d/1L-
oODEx8skDHTGmz88h77CeAyTiLQhB_/view?usp=share_link

181. Правила  прийому  до
Відокремленого  структурного
підрозділу  «Криворізький
металургійний  фаховий  коледж
Державного університету економіки
і технологій» у 2023 р. (14.04.2023,
наказ №58)

https://drive.google.com/file/d/
1uFy3tlqVzMsDwn3aKoEpcV5L5VzJzCGZ/view?usp=share_link

182. Правила  прийому  до  Державного
університету економіки і технологій
у 2023 р. (14.04.2023, наказ №58)

https://www.duet.edu.ua/uploads/PrCOm/pravila/prav23.pdf

183. Освітньо-наукова  програма
«Економіка»  підготовки  здобувачів
вищої  освіти  за  спеціальністю
051 Економіка  галузі  знань
05 Соціальні  та  поведінкові  науки
на  третьому  (освітньо-науковому)
рівні вищої освіти (14.04.2023, наказ
№58)

https://drive.google.com/file/d/
1WQwzEEmKLdc4nrquN4yeSTqDimk0Lg13/view

184. Освітньо-наукова  програма
«Галузеве  машинобудування»
підготовки здобувачів вищої освіти
за  спеціальністю  133  Галузеве
машинобудування  галузі  знань
13 Механічна інженерія на третьому
(освітньо-науковому)  рівні  вищої
освіти (14.04.2023, наказ №58).

https://drive.google.com/file/d/1nQI-aA-S4qKg5wvcG8xa9bi5-
xKn7BWK/view

185. Стратегія  розвитку  юридичного
факультету ДУЕТ 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_uf_21-24.pdf

186. Положення  про  юридичний
факультет ДУЕТ 

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_uf.pdf

187. Положення  про  Відокремлений
структурний  підрозділ
«Криворізький  металургійний
фаховий  коледж  Державного
університету  економіки  і
технологій»  (27.04.2023)

https://drive.google.com/file/d/
1oF_ntus3qttcdzDqewVpOTZKMJ8tcYvM/view

188. Положення  про  відбіркову
комісію Відокремленого
структурного  підрозділу
«Криворізький  металургійний
фаховий  коледж Державного
університету  економіки  і
технологій» (27.04.2023)

https://drive.google.com/file/d/
1uBksgHdnJL7_1UhofUvjIcRsC_c9oPOY/view?usp=share_link

189. Положення  про  Відокремлений
структурний  підрозділ

https://drive.google.com/file/d/
12afPdO0x0PLEf3y3i5alWoaHAE9LA73a/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/12afPdO0x0PLEf3y3i5alWoaHAE9LA73a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12afPdO0x0PLEf3y3i5alWoaHAE9LA73a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uBksgHdnJL7_1UhofUvjIcRsC_c9oPOY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uBksgHdnJL7_1UhofUvjIcRsC_c9oPOY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oF_ntus3qttcdzDqewVpOTZKMJ8tcYvM/view
https://drive.google.com/file/d/1oF_ntus3qttcdzDqewVpOTZKMJ8tcYvM/view
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/258/pol_uf.pdf
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/260/strat_uf_21-24.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nQI-aA-S4qKg5wvcG8xa9bi5-xKn7BWK/view
https://drive.google.com/file/d/1nQI-aA-S4qKg5wvcG8xa9bi5-xKn7BWK/view
https://drive.google.com/file/d/1WQwzEEmKLdc4nrquN4yeSTqDimk0Lg13/view
https://drive.google.com/file/d/1WQwzEEmKLdc4nrquN4yeSTqDimk0Lg13/view
https://www.duet.edu.ua/uploads/PrCOm/pravila/prav23.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uFy3tlqVzMsDwn3aKoEpcV5L5VzJzCGZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1uFy3tlqVzMsDwn3aKoEpcV5L5VzJzCGZ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1L-oODEx8skDHTGmz88h77CeAyTiLQhB_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1L-oODEx8skDHTGmz88h77CeAyTiLQhB_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FnN0znL6x0FCiKwofkjZu2SoKI1MlOBl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FnN0znL6x0FCiKwofkjZu2SoKI1MlOBl/view?usp=share_link


«Криворізький  технічний  фаховий
коледж  Державного  університету
економіки і технологій» (27.04.2023)

190. Правила  прийому  до
Відокремленого  структурного
підрозділу «Криворізький технічний
фаховий  коледж  Державного
університету  економіки  і
технологій» у 2023 р. (27.04.2023)

https://drive.google.com/file/d/
1V0M6S07hKRPjVmRHEApIUHcswzJPCEA0/view?usp=share_link

191. Положення  про  відбіркову  комісію
Відокремленого  структурного
підрозділу «Криворізький технічний
фаховий  коледж  Державного
університету  економіки  і
технологій» (27.04.2023)

https://drive.google.com/file/d/1_p0hnLoQgeObObbO8w-
bgHEG9T_hC3XR/view?usp=share_link

192.
193.
194.

https://drive.google.com/file/d/1_p0hnLoQgeObObbO8w-bgHEG9T_hC3XR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_p0hnLoQgeObObbO8w-bgHEG9T_hC3XR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1V0M6S07hKRPjVmRHEApIUHcswzJPCEA0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1V0M6S07hKRPjVmRHEApIUHcswzJPCEA0/view?usp=share_link

