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1. зАгАлънI положЕння

1.1. СТРатегiя розвитку Навчально-наукового юридичного iнституту Щержавного
унiверситету економiки i технологiй (далi - Стратегiя Iнституту) на 202З-2О26 роки е
ДОКУМеНТОм, щО визначас ocHoBHi напрямки розвитку Iнституту, забезпечуючи його
СИСТеМНУ РОбОту. Стратегiя розроблена з метою встановлення стратегiчних цiлей,
принципiв, завдань i механiзмiв розвитку Iнституту з2O2З р. по 2026 р.1.2. Стратегiя розвитку Iнституту вiдповiдас цiлям i завданням стратегiТ
,Щержавного унiверситету економiки i технологiй.

1.3. МiСiя Iнституту - здiйснення вагомого внеску в забезпечення ст€tлого
iнновацiйНого розвиТку УкраIнИ через ствоРення, пошИрення та збереження нових знань,
пiдготовку висококвilлiфiкованих фахiвцiв та формування iнтелектуального капiталу
суслiльства, здатногО творчо, незчtлежнО мислитИ та вiдповiдaLпьно дiяти д.пя розвитку
вiдкритого та демократичного суспiльства.

1.4. ВiЗiя Iнституту лрестижнiсть, iнновацiйнiсть ocBiTHboT та науковоТ
ДiЯЛЬНОСтi у галузях: права, психологiТ, icTopii, публiчного управлiння та адмiнiстрування;
функцiонування освiтнього середовища на ocнoвi найкращих нацiональних та свiтових
стандартiв, яке Грунтусться на принципах корпоративноТ культури та академiчноТ
доброчесностi.

1.5. Стратегiчний розвиток Iнституту мас вiдбуватись вiдповiдно до тенденцiй
РефОРмУвання освiти, глобалiзацiТ ринку лрацi, на ocHoBi iнновацiйних та
евроiнтеграцiйних процесiв, що реалiзуються в економiцi, правi, науцi, технiцi, та
суспiльствi в цiлому.

1.6. У СвОТй дiяльностi Iнститут керуеться Положенням про Навчально-науковий
ЮРидичний iнститут ДУЕТ, Статутом ДУЕТ, Конституцiсю та законами УкраТни, актами
ПРеЗидента УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, iншими нормативно-Ilравовими
ДОкументами, що регулюють правовiдноеини у сферi освiти i науки, насамперед, згiдно iз
Законом УкраТни <Про виl_цу ocBiTy>.

2. прIоритЕти розвитку

2.1. Прiоритети розвитку Iнституту полягають у розвитку системи iнновацiйного
та практикоорiентованого навчання, шляхом пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення
квалiфiкацiТ високопрофесiйних, конкурентоспроможних фахiвцiв, здатних успiшно
бУЛувати професiйний шлях та орiентуватись у мiнливих умовах ринковоТекономiки.2.2. Головними прiоритетами розвитку Iнституту на202З-206 роки е:

l) ЛiДеРСтво на регiональному та нацiональному ринках ocBiTHix послуг з
пiдготовки фахiвцiв у галузi права, психологiil icTopii, публiчного управлiння та
адмiнiстрування;

2) забезпечення високоТякостi освiти та науки;
3) розвиток проектного менеджменту в Iнститутi;
4) ВПровадження iнновацiйних ocBiTHix технологiй та удосконалення

дистанцi йного навчання;
5) iнтеграцiя науки, освiти та вимог ринку лрацi;
6) розширення мiжнародноТ та нацiональноТ спiвпрацi;
7) розвиток кадрового потенцiалу викладачiв;
8) ефективна органiзацiйно-управлiнська структура.

3. принципи розвитку

3.1. БаЗОВИМи принципами) якими керусться у своiй дiяльностi Iнститут для
реалiзацiТ власноТ стратегiТ розвитку, с:



- студентоцентризм;
- академiчна доброчеснiсть;
- академiчна свобода;
- професiоналiзм;
- проектний пiдхiд;
- орiентацiя на найвищi HayKoBi досягнення;
- орiснтацiя на досягнення найвищоТякостi ocBiTtlix послуг;
- ОРiеНТаЦiя на глобалiзацiйнi процеси ринку працi, економiки та вимог суспiльства;
- орiентацiя на всебiчний розвиток особистостi;
- гнучкiсть, прозорiсть i вiдкритiсть управлiння;
- вiдкритiсть до нацiонrцьного та мiжнародного партнерства.

4. зАвшння розвитку

4.1. Головнi завдання розвитку lнституту на202З-2026 роки:
4.1.1. Завдання забезпечення якостi ocBiTHix послуг:
- фОрмУвання iмiджу лiдера на регiональному та нацiональному ринках ocBiTHix

послуг з пiдготовки фахiвцiв освiтнього ступеня молодший бакалавр, бакалавр та магiстр
за спецiальностями: 08l кПраво>, 05з кПсихологiя>, 281 кПублiчне управлiння та
адмiнiструванняD, 0l4.03 Середня ocBiTa (iсторiя);

- забезпечення вiдповiдностi сучасним вимогам ринку працi та викликам, що стоять
леред сучасним демократичним суспiльством, глобальним тенденцiям розвитку та
ЗаВДаННЯМ ПРОфесiЙ ноТ дiял bHocTi випускни Ki в I нституту у рiзних сферах дi яльностi ;

- ЗабеЗПечення участi представникiв роботодавцiв у розробцi ocBiTHix програм,
kypciB п iдвищен ня квалi фi кацi r, впровадження систем и луал ьнот освiти ;

- зrU]учення здобувачiв вищоТ освiти до обговорення ocBiTHix програм, лроведення
опитувань i врахування ix думки щодо якостi освiтнього процесу;

- забезпечення пiдготовки власних науково-ледагогiчних кадрiв, залучення
квалiфiкованих фахiвцiв з представникiв роботодавцiв, зростання якостi та iнновацiйностi
напрямкiв стажування та лiдвищення квалiфiкацiт професорсько- викJlадацького складу;

- РОЗШИРення можливостi для участi здобувачiв вищоТ освiти у програмах
подвiйних дипломiв, академiчноТ мобiльностi, закордонного стажування у провiдних
унiверситетах cBiTy.

4. 1.2. Завдання навчальноТ роботи:
- МОДеРНiЗаЦiЯ ЗМiСту та органiзацiТ освiтнього процесу Iнституту в питаннях

надання якiсноТ сучасноТ освiти, формування культури академiчноТ доброчесностi,
конкурентоспроможностi, креативностi, iнiцiативностi, прав та свобод людини;

- забезпечення залучення лрактикiв, представникiв професiйних спiльнот до
викладання на ocBiTHix програмах lнституту;

- ЗаЛУЧеНня iноземних фахiвцiв для викладання (дистанцiйно) окремих дисциплiн
(модулiв, тем тощо) на ocBiTHix програмах Iнституту;

розширення практичнлТ складовоТ ocBiTHix програм з мстою набуття лрикладних
практичних навичок здобувачами вищоТ освiти Iнституту;

- розвиток iнновацiйних ocBiTHix iнiцiатив на базi Iнституту;
- забезпечення для здобувачiв вищоТ освiти доступу до навчальних pecypciB,

зокрема визнаних професiйних баз даних, мiжнародних iнформацiйних, науково-
практичних, бiблiотечних та iнших pecypciB;

- забезпечення достатнього рiвня володiння дiловою iноземною мовою
(англiйською, нiмецькою, французькою) здобувачами вищот освiти та викладачами
Iнституту;

- забезпечення можJlивостi вивчення дисциплiн iноземними



- створення цифровог освiтнього середовища, розвиток елементiв змiшаного та
дистанцiйного навчання здобувачiв вищоТ освiти.

4. 1.3. Завдання науковоТ роботи:
- активiзацiя роботи викладачiв, спрямованот на збiльшення кiлькостi та якостi

наукових лублiкацiй у фа ових перiодичних виданнях та тих, якi включенi до
наукометричних баз, рекомендованих МоН, зокрема Scopus або Web of Science;

- пiдвищення кiлькос i показникiв цитування викладачiв Iнституту у свiтових
наукометричних базах даних;

- активiзацiя участi здобувачiв вищот освiти та викладачiв Iнституту в наукових
програмах академiч ноТ пtобiльностi;

- розвитоК практикИ залученнЯ здобувачiв вищоТ освiти до науково-дослiдноТ
роботи lнституту;

- написання та викон ння проектiв мiжнародних дослiджень за спiльною участю
науковцiв, викладачiв i здобувачiв вищоТ освiти Iнституту та закордонних закJIадiв вищоТ
освiти;

- Пiдвищення рiвня науковоТ складовоТ квалiфiкацiйних робiт бакмаврiв i магiстрiв
(сприяти написанню робiт, рекомендованих до впровадження та робiт, захищених
публiкацiями у виданнях, що iндексуються, у фахових виданнях або матерiалами участi у
всеукраТнських та мiжнародних конференчiях);

- забезлечення участi у конкурсах студентських науково-дослiдницьких робiт,
квал iфiкацi йних робiт по кожн i й спецiальгIостi.

4.1.4, Завдання виховноТ роботи:- фОРМУВаНня у здо увачiв освiти готовностi до захисту прав людини та
основоположних свобод, утвердження верховенства права, будучи вiдданими принципам
людськоТ та професiйнОТ гiдносТi, справедливостi, piBHocTi, неупередженостi,
незалежностi, сл i впережи вання та дотри мання високих ети ч н их стандартi в;

- сприяннЯ розвиткУ креативноГо та творчОго мисленНя здобувачiв вищоТ освiти;
- розвиток iнституту к раторства як системи iз взасмним доповненням дiяльностi

KypaTopi в-ви кладач i в i студентських куратор i в;

- розвиток iнформацiйного та медiйного простору в Iнститутi;
- сприяння розвитку iнiцiатив оргаlrу студентського самоврядування lнституту.
4. 1 .5. Завдання органiзацiйно-управлiнськоТ роботи:- розвиток гнучкого та проектноорiснтованого управлiння, яке базуеться на

сучасниХ тенденцiяХ ринкУ cBiTHix послуг, з чiткиМ розумiнням стратегiчних цiлей
розвитку Iнституту та шляхiв ix досягнення;

- пiдвищення рiвня професiйноТ комлетентностi науково-педагогiчних працiвникiв
lнституту;

- пiдвищення
Iнституту.

мtж учасниками освiтнього процесу

5. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ

5.1. ГоловниМ результатоМ реалiзацiТ СтратегiТ ма€ стати створення сучасноТ
ефективноТ системи пiдготовки фахiвцiв правничоТ гмузi, лсихологiТ, icTopiT i публiчного
управлiння та адмiнiстрування, яка забезпечить конкурентоздатнiсть випускникiв
IнститутУ на ринкУ працi та сформуС iмiдЖ лiдера IнститутУ на ринкУ ocBiTHix послуг.

5.2. Основн ими очiкуваними результатами стратегiТ розвитку lнституту с:
- досягнення високоТ якостi ocBiTHix послуг, якi забезпечують iHTepec абiтурiентiв з

Украiни та iнших KpaiH;
- набуття здобувачами вищот освiти високого рiвня твердих (професiйних) навичок

та м'яких (загальних) навичок;
- СТВОРеННЯ СУЧаСних ocBiTHix програм, що вiдповiдають вимогам ринку працi;



- розвиток змiшаноТта дистанцiйноТ форм навчання;
- розвиток дуальноТ форми навчання;
- РОЗШИРеННЯ нацiОнального i мiжнародного партнерства та iнтернацiоналiзацiя

освiтнього лроцесу:
- Збiльшення кiлькостi наукових лублiкацiй викладачiв у перiодичних виданнях, якi

включенi до наукометричних баз, рекомендованих мон, зокрема scopus або web of
Science;

- Збiльшення кiлькостi Iiаукових публiкацiй викладачiв i здобувачiв вищоТ освiти у
наукових виданнях, вкJlючених до перелiку наукових фахових видань УкраiЪи;

- створення y]vtoB для розвитку академiчноТ доброчесностi, креативностi,
iнновацiйностi ycix учасникiв освiтнього процесу;

- збiльшення кiлькостi викладачiв i здобувачiв вицоТ освiти, якi беруть участь у
виконаннi мiжнародних та нацiонaчlьних наукових i ocBiTHix проектах;

- розвинута проектна робота Iнституту;
- З{rЛУЧення бiльшоТ кiлькостi здобувачiв освiти i спiвробiтникiв Iнституту до участi

у програмах академ iчноТ мобiльностi ;

- аКТИВНа УЧаСТЬ ЗдОбувачiв вищоТ освiти в олiмпiадах i конкурсах за фаховим
спрямуванням;

- ДОСЯГНення високого рiвня розвитку органу студентського самоврядування
Iнституту;

- НаЛаГОДЖена спiвпраця iз закладами загальноТ середньоТ та професiйно-технiчноТ
освiти;

- ДОСТаТНiЙ piBeHb комунiкацiТ мiж yciMa учасниками освiтнього процесу Iнституту.

б. мЕхАнIзми розвитку

6.1. Основними механiзмами реалiзацiТ стратегiТ розвитку Iнституту у 202З-2О26
роки €:

- лiцензування освiтнього ступеня магiстр за спецiальнiстю 053 кпсихологiя> та
0l4.03 Середня ocBiTa (iсторiя);

- щорiчниЙ перегляд ocBiTHix лрограм Iнституту та lk актуалiзацiя вiдповiдно до
вимог ринку працi;

- проведення науково-практичних
удосконалення пiдготовки випускникiв
представникiв роботодавцi в;

- розширення мо)<.l]ивостей для
дуальноТ освiти;

- розвитоК спiвлрацi з закордоНними та нацiональними закладапtи вищоТ освiти у
навчilJlьно-науковiй роботi, академiчнiй мобiльностi, спiльного написання i виконання
проектiв;

- аКТИВНа участь викладачiв та здобувачiв вищоТ освiти у мiжнародних науково-
практичних конферен цiях, конгресах та сим позiум ах;

- ЛУбЛiКаЦiЯ виКладачами наукових статей у наукових виданнях, включених до
перелiку наукових фахових видань УкраТни, та перiодичних виданнях, якi включенi до
наукометричних баз Scopus або Web of Science Соrе Collection;

- розробка та реалiзацiя заходiв щодо пiдвищення англомовноТ та
комун iкацiйноТ ком петентностi науковцiв;

- викладаннЯ окремиХ дисциплiН бакалаврськогО та магiстерського piBHiB
iноземною мовою;

- збiльшення кiлькостi KypciB
нiмецька, французька,га польська;

заходiв направлених на формування стратегiТ
за спецiальностями Iнституту iз залученням

проходження ycix видiв практик та розвитку

мов на позакредитнiй англlиська,



- З:}лучення до освiтнього процесу зарубiжних та вiтчизняних науковцiв i практикiв
(проведення гостьових лекцiй у межах навчальних KypciB);

- удОсконzLпення практики проведення занять за допомогою змiшаноТ та
дистанцiйноТ форм и навчання;

- ПОСТiЙна рОбота з лошуку додаткового фiнансування та участi викладачiв i

здобувачiв вищоТ освiти у ocBiTHix та наукових проектах;
- РОЗВllтОК мiжнародноТ дiяльностi шляхом: реалiзачiТ програм стажування;

Залучення закордонних викладачiв та науковцiв; iнтернацiоналiзацiТ ocBiTHix програм;
ЗаПРОВаДЖеннi ocBiTHix програм подвiЙного дипломування; участi у мiжнародних
ПРОГРаМах академiчноТ мобiльностi; участi у мiжнародних ocBiTHix та наукових проектах;
формуваннi спiльних проектних заявок у мiжнародних програмах;

- л iдви щення квал iф iкацiТ науково-педагогiч ного персоналу Iнституту ;- УЧаСТЬ здобувачiв вищоТ освiти Iнституту у ВсеукраtЪських студентських
олiмлiадах або конкурсах-захистах науково-дослiдницьких робiт;- Систематична участь здобувачiв вищоТ освiти Iнституту в конкурсах
квал iфiкацiйн их робiт;

- системна робота ocBiTHix iнновацiйних iнiцiатив lнституту;
- ПiДтримка та розвиток iнiцiатив органу студентського самоврядування Iнституту;
- позицiонування та просування бренду Iнституту в цифровому просторi (сайт,

соцiальнi мережi, тощо).

7. зАключнI положЕння

7.1 . Щана стратегiя затверджусться Вченою радою Унiверситету за поданням
ВченоТ ради Iнституту та вводиться в дiю наказом ректора.

7.2. У випадку змiни стратегiТ !ержавного унiверситету економiки i технологiй,
ВЧена Рада Iнституту зобов'язана внести вiдповiднi змiни до стратегiТ розвитку Iнституту
в порядку, визначеному п.7-| даного положення.

В.о. директора
Навчально-наукового юридичного iнституту кузьмич


