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1. Загальні положення 

 

1.1. Концепція наукової діяльності (далі – Концепція) приватного вищого 

навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального 

управління» (далі – Інститут) є основою планування та організації 

фундаментальних наукових досліджень, розробки перспективних напрямків 

науково-дослідної роботи в Інституті. 

1.2. Нормативно-правовою основою Концепції є Конституція України, 

Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Національна доктрина 

розвитку освіти, Державна національна програма «Освіта» («Україна 

ХХІ століття»), Статут Інституту, рішення Вченої ради Інституту та інші 

нормативні акти і положення. 

1.3. Мета Концепції – забезпечення лідерства Інституту в галузі 

підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів для правової та 

гуманітарно-економічної сфер України, що реалізується шляхом поєднання 

фундаментальності наукових досліджень і фаховості освіти, євроінтеграції в 

освітнє, наукове і економічне середовище. 

1.4. Цілі Концепції: 

– орієнтація науково-дослідної роботи Інституту на першочергове 

забезпечення потреб юридичної та гуманітарно-економічної сфер України; 

– організація проведення науково-дослідної роботи та впровадження її 

результатів у практичну та правозастосовчу діяльність; 

– зміцнення наукового потенціалу Інституту; 

– заснування та підтримка інноваційних форм науково-дослідної 

діяльності молоді; 

– покращення в Інституті соціально-економічних умов для проведення 

науково-дослідної роботи; 

– досягнення високої ефективності рекламно-іміджевої роботи з 

популяризації Інституту як наукового центру на міжнародному, державному та 

регіональному рівнях. 

1.5. Концепція ґрунтується на: 

– проведенні фундаментальних наукових досліджень та виконанні 

розробок, спрямованих на пріоритетні напрями дослідження юридичних, 

гуманітарних та економічних наук у сфері соціального забезпечення; 

– безперервній інтеграції наукових результатів у навчальний процес та 

гармонізації наукової, навчальної й методичної роботи; 

– забезпеченні високого рівня інформаційної відкритості та інтеграції до 

європейської системи освіти і науки, гнучкості стосовно нових напрямів 

наукових досліджень та методології навчання; 

– захисті інтелектуального потенціалу Інституту за рахунок постійного 

моніторингу результатів інтелектуальної та творчої діяльності, їх своєчасне 

виявлення і належне оформлення; забезпечення науковців сучасною 

інформацією щодо законодавчої бази комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності;  



3 

 

– формуванні Інститутом науково-дослідного середовища, завдяки якому 

значна частка фінансування науки здійснюватиметься виробничою сферою та 

ринковими структурами регіону, на підставі договірних відносин, що в свою 

чергу дозволить вести моніторинг фактичної ефективності наукової діяльності 

Інституту в регіоні. 

 

2. Наукова діяльність 
2.1. Основними завданнями Концепції в Інституті мають стати: 

– реалізація державної політики в галузі науково-дослідної діяльності та 

пріорітетних завдань щодо напрямів дослідження юридичних, гуманітарних та 

економічних наук у сфері соціального забезпечення України; 

– організація науково-дослідної діяльності в поєднанні з державними 

стандартами вищої освіти та професійної підготовки, зорієнтованої на 

специфіку Інституту; 

– підготовка наукової, навчально-методичної літератури для адаптації 

навчального процесу щодо входження до єдиного європейського освітнього та 

наукового просторів; 

– організація актуальної за змістом, різноманітної за формами, сучасної 

за засобами, якісної за виконанням, доступної професійному навчанню 

студентської науково-дослідної діяльності; 

– організація та проведення міжнародних, міжвузівських науково-

практичних конференцій студентів, магістрантів, молодих учених, науковців; 

– розширення наукового міжнародного співробітництва, спрямованого на 

інтеграцію Інституту в міжнародні науково-дослідні структури; 

– постійний моніторинг потреб правового сектору регіону щодо 

напрямків наукової діяльності, контроль за ефективністю впроваджень та 

перевірок наукових розробок співробітників Інституту; 

– створення комфортних умов для високопродуктивної наукової праці 

викладачам, науковцям, докторантам, аспірантам і студентам; 

– постійне пропагування результатів науково-дослідної роботи Інституту 

в засобах масової інформації, нарадах, симпозіумах, конференціях 

регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів. 

2.2. Розвиток науково-дослідної роботи протягом 2015–2020 років 

базується на таких основних принципах: 

– активізація наукової діяльності кафедр як основних базових 

структурних підрозділів Інституту; 

– залучення до проведення наукових досліджень фахівців з практичним 

досвідом наукової діяльності, які мають наукові ступені, а також – науково-

педагогічних кадрів з інших вищих навчальних закладів; 

– створення проблемних науково-дослідних лабораторій при кафедрах, 

що займаються науковою діяльністю; 

– активізація науково-дослідної роботи студентів та магістрантів 

Інституту шляхом: посилення ролі наукових гуртків; науково-виробничої 

спрямованості бакалаврських, дипломних та магістерських робіт; організації 
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участі студентів у наукових конференціях, форумах, семінарах, що 

проводяться в Україні й за кордоном; налагодження співробітництва з 

науковими, студентськими, громадськими організаціями інших вищих 

навчальних закладів; 

– активне залучення творчої молоді в науку, освіту та високі технології. 

 

3. Умови, на яких ґрунтується наукова діяльність в Інституті 
3.1. Кадрове забезпечення у сфері наукової діяльності Інституту 

базується на: 

– стимулюванні наукової та інноваційної діяльності науково-

педагогічних працівників з метою збереження наукових кадрів; 

– відповідальності кафедр за добір талановитої молоді, схильної до 

наукової діяльності, сприяння її підготовці; 

– відповідальності наукових керівників за науково-дослідну діяльність з 

підготовки та захисту наукових робіт; 

– чіткому визначенні критеріїв добору науково-педагогічного персоналу; 

– оновленні наукових кадрів, оптимальному співвідношенні наукового та 

науково-допоміжного персоналу; 

– здійсненні правового і соціального захисту науковців для забезпечення 

соціальної справедливості вирішення кадрових питань. 

3.2. Основними напрямами розвитку інформаційного забезпечення має 

стати: 

– розроблення інформаційних технологій для створення рівноправних 

умов доступу до матеріально-технічної і науково-інформаційної баз 

структурних підрозділів Інституту професорсько-викладацькому складу та 

студентам; 

– використання можливостей глобальної мережі Інтернет з метою 

апробації наукових досліджень (розміщення на веб-сторінках результатів 

наукових досліджень для широкого обговорення їх фахівцями); 

– підтримка новітніх форм наукової діяльності, які використовують 

сучасні інформаційні технології – електронні журнали, телеконференції, лекції 

з віддаленим доступом. 

3.3. Удосконалення системи фінансового забезпечення наукової 

діяльності Інституту включатиме: 

– оптимізацію фінансування на наукові розробки та інші витрати, 

пов’язані з проведенням науково-дослідних робіт за рахунок активної участі 

науковців Інституту в конкурсах Міністерства освіти і науки України та 

організацій, які надають гранти; 

– удосконалення системи стимулювання діяльності науковців Інституту; 

– забезпечення ефективності використання коштів для розвитку науки; 

– залучення нових джерел фінансування. 

3.4. Для удосконалення впровадження наукових розробок необхідно 

передбачити такі заходи: 



5 

 

– збільшення частки пріоритетних наукових тем і розробок, що 

виконуватимуться в Інституті; 

– рекламування результатів досліджень шляхом їх публікації в наукових 

виданнях, висвітлення на сайті Інституту і в засобах масової інформації та 

участі у виставках різного рівня; 

– використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі. 

3.5. Соціальний захист наукових та науково-педагогічних працівників.  

Пріоритетними завданнями в сфері соціального захисту науковців 

відповідно до даної Концепції є: 

– удосконалення правового регулювання системи соціального захисту,  

стимулювання наукової діяльності з метою збереження наукових працівників 

Інституту з урахуванням кваліфікаційного рівня, особливих умов та стажу 

професійної діяльності; 

– створення спеціальних фондів підтримки наукових та науково-

педагогічних кадрів.  

 

4. Стратегічні перспективи та пріоритети наукової діяльності в Інституті 
4.1. Стратегічним курсом наукової діяльності є утримання провідних 

позицій Інституту в проведенні наукових досліджень, розробці новітніх 

проектів та технологій і забезпеченні їх конкурентоспроможності. 

З цією метою передбачається: 

– створити єдине інформаційне середовище для забезпечення освітньої, 

наукової діяльності; 

– підвищити роль Інституту в соціально-економічному, освітньому й 

культурному розвитку регіону та країни в цілому; 

– забезпечити адаптацію Інституту і його випускників відповідно до 

сучасних запитів суспільства й змін на ринку праці; 

– залучати в інноваційний науковий і освітній процеси науково-

педагогічних працівників, аспірантів, докторантів і студентів; 

– забезпечити захист інтелектуальної власності на створені наукові й 

навчально-методичні розробки та інші об’єкти; 

– розвивати іміджеву політику, яка спрямована на забезпечення 

позитивного сприйняття Інституту як навчального закладу нової формації. 
 

 

         

 


