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Спадковість традицій освітньої та наукової діяльності у поєднанні з
ініціативністю та високою працездатністю завжди була і залишається одним із
головних чинників успішного розвитку Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова. У своїй подальшій діяльності
Університет повинен стати ініціатором та ідейником щодо вдосконалення
системи підготовки фахівців. Наш Університет має об'єднати зусилля вищих
навчальних закладів задля підвищення ефективності їх діяльності.
Програма містить розділи, які охоплюють головні напрями розвитку
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова:
1. ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
1.1. Формування цілісного дієздатного суб’єкта освітньої діяльності,
спроможного виконувати освітньо-наукові завдання найскладнішого рівня;
1.2. Забезпечення ефективних відносин із органом, до сфери управління
якого належить університет, органами державної влади, місцевого
самоврядування, посадовими і службовими особами, громадянським
суспільством, створення потужного науково-освітнього центру із залученням
закладів середньої фахової передвищої, та вищої освіти регіону;
1.3. Формування якісного складу працівників університету;
1.4. Створення умов для залучення всіх працівників до процесу
управління університетом та сприяння самоорганізації здобувачів вищої
освіти;
1.5. Регулярний моніторинг усіх сфер діяльності університету (у тому
числі освітнього та інших видів аудиту, самоаналізу, SWOT-аналізу тощо) з
подальшим напрацюванням конкретних пропозицій щодо коригування
засновницьких та програмних документів, локальних актів університету
тощо;
1.6. Системна діяльність щодо підвищення рейтингу університету як на
всеукраїнському так і міжнародному рівнях;
1.7. Співпраця із Конституційним судом України в контексті стажування
науково педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти університету,
співпраця у науковій та навчальній сфері;
1.8. Посилення системної та ефективної роботи з громадськими
організаціями-партнерами університету (Асоціації правників України,
Євразійської асоціації правничих шкіл та правників та ін.);
1.9. Забезпечення використання демократичних процедур обговорення
та прийняття рішень зі стратегічних питань розвитку, ефективного розподілу
та виконання всіх статей кошторису університету шляхом врахування

пропозицій конференції трудового колективу, вченої ради, результатів
соціологічних опитувань членів колективу та думки органів студентського
самоврядування і пропозицій Наглядової ради.
2. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Формування бренду статусного і конкурентоспроможного
освітнього, наукового та соціального закладу вищої освіти;
2.2. Утвердження лідерських позицій університету в масштабі регіону та
країни, поширення імені університету за межами держави;
2.3. Ефективне просування університету на ринку освітніх, науководослідних та інших послуг;
2.4. Формування навколо університету особливого інтелектуальноінноваційного середовища, яке приваблює талановиту молодь.
2.5. Створення та забезпечення функціонування центрів студентського
спорту, спортивних клубів, секцій та інших структурних підрозділів у ЗВО;
2.6. Підвищення місця університету в міжнародних та національних
рейтингах, розробка та впровадження програм просування університету в
основних рейтингах;
2.7. Сприяння створенню англомовних спеціалізованих електронних
наукових видань з середньостроковою перспективою входження до
національного списку фахових видань та перспективою входження до
науковометричних баз SCOPUS та/або Web of Science.
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Формування системи безперервної освіти, яка ґрунтується на
концепції випереджаючого навчання, орієнтованого на майбутнє;
3.2. Удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості);
3.3. Розширення провадження освітньої діяльності;
3.4. Посилення практичної спрямованості освітнього процесу;
3.5. Підвищення ефективності освітнього процесу;
3.6. Оновлення матеріально-технічного, програмного та нормативнометодичного забезпечення освітнього процесу.
3.7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
3.8. Ліцензування нових спеціальностей та забезпечення акредитації
освітніх програм, які реалізуються в університеті;
3.9. Розширення спектру освітніх послуг з підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з різних спеціальностей;
3.10. Вивчення досвіду іноземних і вітчизняних закладів освіти щодо
впровадження технологій дуальної освіти, поглиблення співпраці із
роботодавцями, територіальними громадами з метою розробки платформи для
реалізації проектів дуальної освіти за окремими освітніми програмами;

3.11. Запровадження програм «подвійних дипломів» з іноземними та
вітчизняними закладами вищої освіти.
3.12. Сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти,
розширення можливостей їхньої участі у формуванні індивідуальних освітніх
траєкторій;
3.13. Удосконалення системи планування й обліку науково-педагогічної
діяльності науково-педагогічних працівників університету з метою
осучаснення;
3.14. Модернізація інформаційно-комунікаційного та програмного
забезпечення навчального процесу, в тому числі запуск платформи
дистанційного навчання.
4. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1 Реалізація інтелектуального потенціалу науково-педагогічних,
наукових працівників та здобувачів вищої освіти шляхом удосконалення
наукової інфраструктури і системи інформаційного забезпечення наукової
діяльності
4.2. Активізація фундаментальних наукових досліджень, підвищення
престижності наукової діяльності, підтримка та заохочення молодих вчених;
4.3. Активізація наукової підготовки здобувачів вищої освіти, розвитку
індивідуальних творчих якостей, ініціативного підходу до освоєння знань,
навичок роботи в науковій та професійній сферах;
4.4. Забезпечення інтеграції освіти, науки і практики, впровадження
результатів наукової роботи у практичну діяльність органів державної влади
та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
законотворчу та іншу нормотворчу діяльність і/або навчально-виховний
процес;
4.5. Організаційне та фінансове забезпечення функціонування
лабораторії з проблем європейського приватного права Науково-дослідного
інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України навчально-наукової лабораторії
дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України;
4.6. Відкриття спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора філософії;
4.7. Налагодження публічно-приватного партнерства в організації
наукових досліджень шляхом надання експертно-консультативних послуг.
4.8. Активізація діяльності законопроектних робочих груп.
5. ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ

5.1. Формування сприятливих умов для розвитку особистості як
ефективного та відповідального члена університетської академічної громади;
5.2. Соціальний захист та допомога для всіх учасників освітнього
процесу;
5.3. Формування зворотного зв’язку між здобувачами вищої освіти,
науково-педагогічними працівниками та адміністрацією університету.
5.4. Формування корпоративної культури в системі управління ЗВО;
5.5. Організація волонтерського центру допомоги учасникам бойових
дій (у тому числі учасникам АТО) та внутрішньо переміщеним особам.
6. РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
6.1. Створення сучасної інформаційної інфраструктури всіх сфер
діяльності університету;
6.2. Перетворення університету на цілісну інформаційно-інтегровану
структуру;
6.3. Забезпечення відкритості та публічності діяльності університету в
інформаційному просторі;
6.4. Підвищення ролі видавництва та наукової бібліотеки;
6.5. Оновлення та підтримка в належному стані комп’ютерного парку
університету, забезпечення необхідним мультимедійним обладнанням
навчальних аудиторій;
6.6. Вдосконалення єдиної наскрізної автоматизованої системи
управління діяльністю університету та електронного документообігу.
6.7. Модернізація та інформаційне насичення web-сайту університету.
7. ВХОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
7.1. Перетворення університету на навчальний заклад європейського
рівня;
7.2. Досягнення міжнародних стандартів якості надання освітніх послуг;
7.3. Залучення додаткових позабюджетних коштів за рахунок грантів
міжнародних програм та проектів;
7.4. Налагодження активної діяльності відділу з координації наукових
заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності науководослідної частини університету;
7.5. Визначення можливостей для формування кола додаткових освітніх
послуг, які надаються іноземним громадянам (наукове стажування,
магістерські практики, частковий та повний курс навчання на рівнях
«бакалавр» і «магістр» англійською мовою).
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
СТАНУ УНІВЕРСИТЕТУ

8.1. Забезпечення стійкого фінансово-економічного стану університету
на основі диверсифікації фінансової бази, а також раціонального та
економного її витрачання;
8.2. Раціональне та ефективне використання майна та майнових прав;
8.3. Вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення
діяльності університету та його структурних підрозділів;
8.4. Залучення для розвитку університету коштів державного, місцевого
бюджетів, приватного капіталу;
8.5. Розширення джерел фінансування, не обмежуючись коштами
державного та місцевого бюджетів, за рахунок благодійної допомоги,
грантової діяльності тощо;
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ СПРИЯТИМЕ:
• здійсненню комплексу заходів щодо реалізації вимог Закону України
«Про вищу освіту»;
• покращенню іміджу університету і підвищенню його привабливість для
абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науковопедагогічних працівників, у тому числі закордонних, забезпеченню
подальшої інтеграції університету в міжнародний освітній та науковий
простір;
• формуванню сучасної системи підготовки висококваліфікованих
фахівців, які на основі фундаментальних знань і спеціалізованої
практичної підготовки зроблять вагомий внесок у розвиток економіки,
юриспруденції, науки та освіти Української держави;
• максимальному розширенню спектру освітніх послуг і підвищенню їх
якості;
• створенню інноваційної інфраструктури та ефективної системи
комерціалізації наукових розробок і трансферу технологій;
• ефективному
й оперативному задоволенні соціальних потреб
працівників і студентів Університету;
• удосконаленню молодіжної політики та студентського самоврядування.
Шановні Колеги, положення даної програми залишаються відкритими
до вдосконалення та нових пропозицій.
Переконаний, що завдяки спільним зусиллям, довірі та спільній роботі
ми будемо працювати і навчатися в Університеті, який пам’ятає свої історичні
традиції, усвідомлює новітні вимоги європейського освітнього і наукового
простору і, насамперед, орієнтується на потреби сучасності.
Вірю, що наша попередня робота і відповідальність, яку ми готові взяти
на себе в майбутньому, – все це засвідчує усвідомлення наших зобов'язань
перед Університетом.
З повагою

Олег Омельчук

