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Концептуальні положення моєї програми базуються на актуальних для

ефективного розвитку Київського університету права НАН України потребах
сьогодення та майбутнього, нових ідеях, а також на удосконаленні та реалізації
взятого курсу попередніх років:

«П’ЯТЬ В ОДНОМУ» 2008-2013 рр.,
«СІМ В ОДНОМУ» 2013-2018 рр.,
«ДЕСЯТЬ В ОДНОМУ» 2018-2023 рр.
Це конкретні дії щодо забезпечення високого рівня якості юридичної освіти та
наукових досліджень, їх інтеграція, створення ергономічних умов праці, навчання,
дозвілля всіх учасників академічного процесу. Це кроки на створення
університету європейського рівня, як класичного дослідницького і сучасного
вищого навчального закладу на наступні 5 років .
Для досягнення цієї мети пропоную реалізувати наступні заходи:

ПЕРШИЙ НАПРЯМ: ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Примноження освітніх здобутків університету, використання кращих
традицій попередніх років та інтеграція юридичної освіти та науки;
2. Забезпечення високого рівня та якості університетських освітніх послуг;
3. Оптимізація навчального процесу завдяки впровадженню кращого
вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері юридичної освіти;
4. Розробка нових міжнародних магістерських програм;
5. Створення системи ефективного моніторингу та оцінки якості освітніх
послуг;
6. Постійне впровадження до навчального процесу сучасних інформаційних
технологій та забезпечення його фаховою літературою на електронних
носіях;
7. Відкриття нових спеціальностей відповідно до вимог ринку праці;
8. Розробка гнучких освітніх програм та навчальних планів; перехід до
освітньої моделі, що дозволить студенту самостійно обирати навчальні
дисципліни, окрім базових предметів для відповідної спеціальності;
9. Збільшення переліку юридичних дисциплін, які викладаються англійською
мовою;
10.Залучення до викладання провідних вітчизняних та іноземних вчених.

ДРУГИЙ НАПРЯМ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Поглиблення співпраці з науковими установами НАН України та закордонними
науковими установами з метою проведення спільних наукових досліджень;
2. Активізація участі КУП НАНУ у міжнародних програмах;
3. Розширення співпраці з міжнародними фондами і науковими центрами;
4. Надання всебічної підтримки науковій мобільності викладачів, аспірантів і
студентів;
5. Розвиток досліджень, у вивченні яких кафедри досягли результатів
європейського рівня;
6. Створення на базі КУП НАНУ експертного центру для надання методологічної,
консультативної, науково-практичної правової допомоги у сфері вітчизняного
та міжнародного права;
7. Реорганізація бібліотеки КУП та РІ КУП НАНУ та забезпечення доступу до
зарубіжних наукових електронних баз;
8. Збільшення кількості передплачуваних вітчизняних та іноземних наукових
видань;
9. Сприяння можливості викладачів і науковців КУП НАНУ публікуватися в
провідних наукових журналах, що входять до відомих наукометричних баз;
10. Систематичне впровадження матеріального та морального заохочення за
ефективну науково-організаційну діяльність.
1.

ТРЕТІЙ НАПРЯМ: РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Активізація участі представників студентського самоврядування в роботі
ректорату, приймальної комісії, вченої ради;
2. Створення належних умов для роботи органів студентського самоврядування;
3. Запровадження внутрішніх університетських грантів на наукові і культурні
проекти;
4. Розширення переліку іменних стипендій, премій та впровадження інших форм
заохочення студентів та аспірантів за вагомі досягнення у навчанні та
науковій діяльності;
5. Забезпечення підтримки незахищених категорій студентської молоді (сиріт,
інвалідів, учасників АТО та їх дітей);
6. Створення умов для фахового становлення студентів та аспірантів, сприяння
їх самореалізації у різних сферах діяльності (наука, громадська робота,
культура, спорт тощо);
7. Зміцнення зв’язків структурних підрозділів університету з установами,
фірмами, де працюють випускники;
8. Створення на сайті університету сторінки «Випускники КУП НАНУ»;
9. Стимулювання громадянської активності, свідомості й патріотизму,
формування привабливості здорового способу життя;
10. Фінансова підтримка заходів студентського самоврядування.
1.

ЧЕТВЕРТИЙ НАПРЯМ: УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
1. Збільшення кількості іноземних викладачів для проведення майстер-класів та сприяння до
залучення іноземних професорів з університетів партнерів до навчального процесу;
розробка та впровадження нових міжнародних магістерських програм з Гданським
університетом з метою отримання випускниками подвійних дипломів;
2. Сприяння роботі експертів з оптимізації Стратегії «Політика у сфері інтелектуальної
власності в університетах та науково-дослідних установах» (спільно з ВОІВ, Швейцарія);
3. Сприяння Відділу міжнародних зв'язків і грантів КУП НАНУ в питаннях пошуку грантів та
збільшення числа іноземних студентів та аспірантів для навчання в КУП НАНУ;
4. Сприяння стажуванню англомовних співробітників університету в зарубіжних
партнерських закладах;
5. Проведення щорічних конференцій з існуючими вишами-партнерами Польщі, Угорщини,
Швейцарії, Грузії, Ізраїлю та участь у них науковців університету;
6. Пошук та налагодження співпраці з вишами Азербайджану, Вірменії, Китаю, Італії,
Канади , США.
7. Проведення літньої школи з Батумським державним університетом ім.Шота Руставелі;
8. Проведення зимової школи з міжнародного права в РІ КУП НАНУ;
9. Збільшення кількості студентів КУП НАНУ у щорічному конкурсному проекті з питань
захисту персональних даних та прозорості повноважень органів державної влади, який
проходить в Національному комітеті захисту персональних даних та питань свободи
інформації (Угорщина);
10. Збільшення кількості зустрічей та числа студентів-міжнародників КУП НАНУ для участі
у дипломатичному сніданку, який проходить у Посольстві Угорщини в м. Києві;
11. Розвиток започаткованого мною 2018 році проекту «Діалоги відомих особистостей світу
зі студентами КУП НАНУ».

П’ЯТИЙ НАПРЯМ: УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Сприяння проведенню в університеті щотижневих культурно-виховних заходів і
висвітлення їх на сайті КУП НАНУ, НАНУ та МОНУ;
2. Забезпечення постійного проведення в стінах КУП НАНУ та РІ КУП НАНУ
фотовиставок, виставок живопису;
3. Організація концертів класичної музики в КУП НАНУ, видання упорядкованих
КУП НАНУ дисків з класичною музикою;
4. Максимальне сприяння молоді з числа активних студентів університету;
5. Розвиток культурологічного та пізнавального проекту університету «Пізнай свій
край»;
6. Сприяння у працевлаштуванні випускників університету завдяки використанню
партнерських зв’язків та спеціальних програм;
7. Залучення студентів університету в проект «Кроки до прекрасного»;
8. Розвиток 10-ти соціально-корисних загально університетських проектів, які є
популярними серед студентства;
9. Підготовка нового покоління молодих юристів, яке є високоінтелектуальним,
висококультурним і творчим, з багатим і різностороннім внутрішнім світом та
добрими намірами;
10. Підтримка талановитої молоді КУП НАНУ та її патріотичне виховання,
проведення духовних заходів на базі культових споруд КУП та РІ КУП НАНУ.
1.

ШОСТИЙ НАПРЯМ: КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА

1. Впровадження системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників шляхом їх стажування у провідних наукових і навчальних
установах України та зарубіжжя;
2. Удосконалення системи регулярного проведення конкурсів на заміщення
посад науково-педагогічних працівників;
3. Створення гнучкої системи стратегічного й оперативного управління;
4. Посилення контролю за виконанням управлінських рішень;
5. Удосконалення практики матеріального заохочення активних та
результативних працівників;
6. Сприяння посиленню громадського контролю за управлінськими рішеннями;
7. Реорганізація системи комунікації та піару КУП НАНУ шляхом
модернізації та розширення інтернет-порталу університету, відродження
газети «Калейдоскоп університетських подій»;
8. Співпраця з медичними закладами для діагностики здоров’я викладачів,
аспірантів і студентів;
9. Сприяння поліпшенню умов відпочинку працівників та студентів
університету;
10. Вирішення питання надання безвідсоткової позики на оздоровлення.

СЬОМИЙ НАПРЯМ: АСПІРАНТУРА ТА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
1. Сприяння модернізації наукової бібліотеки КУП НАНУ та РІ КУП НАНУ;
2. Збільшення інформаційних ресурсів бібліотеки завдяки залученню партнерів КУП НАНУ
до передачі нових примірників літератури;
3. Розширення сучасного електронного довідково-бібліографічного ресурсу, доступу до
повнотекстових електронних видань та нормативно-правових актів України;
4. Забезпечення фондів бібліотеки усім необхідним для навчального процесу та наукових
досліджень, зокрема, періодичними виданнями юридичного спрямування, які видаються в
Україні та в Європі, та збільшення публікацій в електронному каталозі бібліотеки у
2018/2023 навчальних роках;
5. Розширення асортименту книжкової та журнальної продукції по праву, мистецтву,
художній літературі навчально-наукової бібліотеки КУП НАНУ;
6. Удосконалення системи розповсюдження монографій підручників і навчальних посібників,
виданих у КУП НАНУ;
7. Збільшення фонду іноземної літератури завдяки партнерським стосункам університету з
вченими-правознавцями США, Угорщини, Польщі, Словаччини, Швеції, Австрії та фондом
Бібліотеки депозитарія ВОІВ;
8. Розвиток аспірантури як основного джерела підготовки науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації;
9. Актуалізація тем дисертаційних досліджень, залучення зарубіжних науковців для
керівництва аспірантами та здобувачами;
10. Залучення до аспірантури більшої кількості іноземних громадян.

ВОСЬМИЙ НАПРЯМ: УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

1. Сприяння комплексному розвитку Рівненського Інституту КУП НАНУ;
2. Створення та забезпечення розвитку Вінницького Інституту КУП
НАНУ;
3. Сприяння розвитку Міжнародного центру правових та історикополітичних досліджень країн Центрально-Східної Європи (м. Львів);
4. Сприяння розвитку Міжнародного центру правових та економікосоціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи (м. Ужгород);
5. Відкриття філій кафедр у Білій Церкві, Бердичіві, Житомирі, Чернігові;
6. Впровадження класів інтелектуальної власності КУП НАНУ в школі №47
у місті Києві та школі №20 у місті Умані;
7. Створення коледжу КУП НАНУ у місті Рівне;
8. Відкриття закордонної філії КУП НАНУ у місті Будапешт, Угорщина;
9. Створення закордонної філії КУП НАНУ у місті Батумі, Грузія;
10. Започаткування закордонної філії КУП НАНУ у місті Гданськ, Польща.

ДЕВ’ЯТИЙ НАПРЯМ: ПРІОРИТЕТИ ПЕРШИХ ДВОХ РОКІВ
1. Сприяння працевлаштуванню студентів-випускників КУП та РІ КУП НАНУ;
2. Ліцензування діяльності Вінницького Інституту КУП НАНУ;
3. Залучення до співпраці з КУП НАНУ авторитетних особистостей, бізнесменів та
меценатів.
4. Високо та своєчасно оплачувана, стабільна, цікава та престижна робота для
співробітників університету та його структурних підрозділів у Рівному, Вінниці,
Львові, Кам'янець-Подільському, Ужгороді, адекватна та економічно-обґрунтована
оплата за навчання для абітурієнтів та в аспірантурі;
5. Сприяння успішному проведенню акредитації та ліцензування університету;
6. Систематичне преміювання кращих працівників університету за високі результати
праці, ініціативність, креативність, проведення лекційних занять англійською мовою;
7. Можливість надання безвідсоткової позики до 30 тис грн. працівникам університету,
які бездоганно пропрацювали не менше 5 років;
8. Ефективна співпраця з радою трудового колективу університету з вирішення питань,
які стосуються інтересів співробітників, сприяння просуванню по службі здібної
молоді, пільгове навчання в аспірантурі для співробітників, які відпрацювали в КУП
НАНУ 5 років за контрактом;
9. Забезпечення підготовки з англійської мови викладачів та студентів;
10. Посилення взаємодії та співпраці з випускниками університету, удосконалення роботи з
чисельними існуючими партнерами КУП НАНУ та пошук нових союзників і спонсорів
університету.

ДЕСЯТИЙ НАПРЯМ: РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
1. Сприяння будівництву нового навчального та бібліотечного корпусу університету в
РІ КУП НАНУ;
2. Добудова бокового атріума для розміщення у ньому кафедр університету;
3. Покращення ергономічних умов праці співробітників університету;
4. Здійснення прозорого та вигідного для університету продажу будинку за адресою:
м. Київ, вул. Довнар-Запольского;
5. Співпраця з Президією НАНУ щодо отримання приміщення під гуртожиток
університету;
6. Співпраця з Президією НАНУ щодо передачі на баланс КУП НАНУ приміщення для
розташування наукових центрів за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2;
7. Розбудова існуючих музеїв та створення нових музеїв–кабінетів відомих науковців;
8. Облаштування та відкриття центрального в'їзду на територію університету зі
сторони вулиці Ірпенської, динамічне покращення, окультурення та озеленення
території університету;
9. Систематичне
покращення
матеріально-технічної
бази
аудиторій,
укомплектування всіх лекційних аудиторій мультимедійною технікою, забезпечення
всіх кафедр КУП та РІ КУП НАНУ ноутбуками;
10. Сприяння заміні в РІ КУП НАНУ старих вікон на утеплені металопластикові,
удосконалення безпровідної мережі інтернет в КУП та РІ КУП НАНУ та
оптимізація системи енергозбереження.

ВИКОНУВАНА МНОЮ РОБОТА ТА ВСІ ЗАХОДИ
ВІДБУВАТИМУТЬСЯ В ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ З РАДОЮ
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ, РЕКТОРАТОМ,
ВЧЕНОЮ РАДОЮ ТА СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ.
ВСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУНТУВАТИМЕТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ
ПРОЗОРОСТІ, ДОЦІЛЬНОСТІ, ОПЕРАТИВНОСТІ,
ВЗАЄМОВИГІДНОСТІ ТА НАЦІЛЕНОСТІ НА ПОТРІБНИЙ

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

