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Передмова 

Університет, як соціальний інститут, виконує надзвичайно важливі 

функції: сприяє передачі цінностей сформованої в суспільстві культури; 

допомагає  підтримувати існуючий соціальний порядок; забезпечує наступність 

традицій, цінностей, етично-моральних принципів  поколінь,  адекватну 

реакцію студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників на 

виклики сучасності й майбутнього. 

У зв’язку з цим нагальним завданням для нашого університету є розробка 

такої стратегії розвитку, яка б відповідала не лише сучасним, а й майбутнім 

сподіванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту.  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» має стати «Лідером освіти» не лише за висновками 

виставок, а, в першу чергу, студентів, які б виходили у самостійне життя з 

відчуттям лідерського потенціалу й переконаністю у своїй спроможності стати 

справжніми лідерами. 

Акцентую увагу на цій тезі не випадково. Кінець ХХ – початок ХХІ ст.ст. 

в управлінському сенсі можна, без перебільшення, назвати епохою 

«Відродження лідерства». Численні публікації закордонних учених, в першу 

чергу американських та західноєвропейських, до яких останнім часом 

долучилися й роботи вітчизняних дослідників, переконливо доводять: в епоху 

турбулентних соціально-економічних та технологічних трансформацій, 

зростання ролі знань, інновацій та їх носіїв і ініціаторів – людей – організації, 

установи й країни можуть успішно розвиватися лише в рамках лідерської 

управлінської парадигми.  

Характерні й звичні та ефективні для зовсім недалекого минулого 

управлінські моделі, засновані на адмініструванні та менеджменті, з їх опорою 

на жорсткість постановки цілей, планування, індикаторів параметрів діяльності 

й контролю, кількісні показники її результативності за мінливих реалій 

сьогодення виявилися неспроможними забезпечити нову якість стабільності 

організацій – стабільності їх змін, не лише готовність, а й спрямованість до 

постійних трансформацій, викликів реальності. З’ясувалось, що люди, які 

працюють лише за матеріальну винагороду чи зі страху покарань, слабо 

вмотивовані давати відповіді на них. Отже, управлінці лише з «батогом і 

пряником» в руках – сьогодні вже малоефективні.  

Пошук шляхів і механізмів мотивації співробітників організацій до  

досягнення й задоволення потреб вищого рівня (суспільного визнання, 

самореалізації), вивів управління на його вищий еволюційний рівень – 

лідерство.  

Розроблені й реалізовані в попередні роки програми розвитку кадрового 

потенціалу, студентського самоврядування, запровадження інноваційних 

технологій в управління та освітню діяльність університету в своїй основі 

також мали ідеологію лідерства. І нам дійсно вдалося зробити немало. За 

декілька років наполегливої праці всього колективу ми стали справді великим 

університетом, перевершивши нормативні показники МОНУ щодо якісного 

складу кадрів, технічного, комп’ютерного, інформаційного забезпечення тощо.  



    

 

Все це обумовлює  нагальну необхідність розробки стратегії розвитку 

університету, принаймні на 2017-2022 роки, врахувавши в ній як зовнішні, так і 

внутрішні чинники, які впливають чи будуть впливати на його діяльність, 

поклавши в основу не лише управління університетом, а й його інноваційного 

поступу лідерську парадигму.  

 

 

О.О. Нестуля, ректор Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський  університет економіки і 

торгівлі», д.і.н., проф., заслужений працівник освіти 
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Історія розвитку університету 

 
Реформування економіки незалежної України потребує висококваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців, яких повинні підготувати вищі навчальні 

заклади з інноваційними підходами до надання освітніх послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

1961 рік - створення  Полтавського навчально-консультаційного пункту 

Львівського торгово-економічного інституту. Це був перший крок у створенні в 

Полтаві кооперативного інституту.  Саме в цей час було закладено 

спеціалізацію майбутнього університету як вищого навчального закладу в 

галузі економіки і торгівлі. 

 

1968 рік – відкриття Полтавського факультету Львівського торгово-

економічного інституту.  У період діяльності факультету було започатковано 

одну із важливіших традицій майбутнього університету — боротьбу за високу 

якість навчання та виховання студентів. 

 

1970 рік -  Полтавський факультет Львівського торгово-економічного інституту 

перетворено на філіал цього ж вишу. Протягом функціонування філіалу сталися 

позитивні зміни в організації, змісті та обсязі наукових досліджень, що 

зумовлювалося зростанням чисельності та якісних характеристик 

професорсько-викладацького складу. Статус філіалу дозволив здійснити суттєві 

якісні кроки в розвитку всіх напрямів освітньої діяльності та в структурних 

підрозділах навчального закладу. Це був період зародження перших традицій 

студентського самоврядування майбутніх інституту та університету, які 

полягають у демократизмі організації та значній самостійності студентської 

громади. 

 

1974 рік – створений Полтавський кооперативний інститут, як самостійний 

вищий навчальний заклад. За період функціонування інституту була створена 

потужна матеріально-технічна база, проведена диверсифікація напрямів 

освітньої діяльності, набуло подальшого розвитку студентське самоврядування.  

кооперативний вищий навчальний заклад перетворився на провідний  

навчальний заклад регіону та України в галузі економіки і торгівлі та 

впровадження інноваційних методик навчання, що засновуються на 

інформаційно-мережевих технологіях. 

 

2001 рік – створений Полтавський університет споживчої кооперації України. 

Розвиток університету на початку нового століття характеризувався високим 

динамізмом та зростанням кількісних і якісних показників освітньої діяльності: 

відкриття нових спеціальностей? збільшення ліцензованих обсягів набору 

студентів, поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників. 
  
2010 рік – назву університету змінено на Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Університет 

здійснює підготовку спеціалістів в галузі фінансів, обліку та аудиту, 

міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, 

управління персоналом та економіки праці, інформатики, економічної 

кібернетики, маркетингу, товарознавства та комерційної діяльності, організації 

торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі, правознавства, харчових 

технологій, біотехнологій, туризму, готельно-ресторанної та курортної справах, 

технологій в ресторанному господарстві, педагогіки вищої школи.  
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Команда з розробки Стратегії розвитку 

університету 

 
Метою розробки нової стратегії розвитку університету є спроба надати 

відповіді на запитання…….. 

 

 

 

 

 

  



    

 

Команда 

Нестуля О.О. – ректор, д.і.н., професор, академік 

Рогоза М.Є. – перший проректор, д.е.н., професор, академік 

Гаркуша С.В. – проректор з наукової роботи, д.т.н., доцент 

Чернявська О.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор 

Огуй Н.І. – начальник науково-методичного центру управління якістю 

діяльності, к.е.н., доцент  

Герман Н.В. – директор науково-навчального центру, доцент 

Перебийніс В.І. – професор кафедри економіки підприємств та економічної 

кібернетики, д.е.н., професор  

Ляшенко В.І. – професор кафедри економіки підприємств та економічної 

кібернетики, д.е.н., професор  

Іваннікова М.М. – доцент кафедри маркетингу, к.е.н. 

 

 

 

 

 

 

 
  



    

 

Від стратегії до СТРАТЕГІЇ 

 

Процеси глобалізації, швидке впровадження нових технологій на основі 

інформатизації та автоматизації, динамізм розвитку суспільства висувають 

перед університетом якісно нові завдання.  

Нині очевидно, що вже у недалекій перспективі на мапі вищої освіти 

України залишаться лише ті вищі навчальні заклади, які будуть не менш 

привабливими для вітчизняних і закордонних абітурієнтів, ніж європейські. 

Ключовим аспектом модернізації університетської освіти повинно стати 

вдосконалення механізму управління якістю освітньої діяльності вищого 

навчального закладу, який відповідав би вимогам світової та європейської 

інтеграції. 
Серед амбіційних завдань, вирішення яких забезпечить 

конкурентоспроможність університету, необхідно виділити  досягнення якості 

університету виконання та реалізації основних  прикладних та академічних 

напрямів досліджень. Необхідно  закріпити та розвивати позиції  провідного 

вузу у сфері  соціально-економічних наук, як провідного  аналітичного центру 

та центру підготовки кадрів для бізнесу та державних органів. Досягнення 

стратегічних цілей можливо також за умови формування та розвитку підходів 

забезпечення не тільки ресурсами, а й використання нових нетривіальних 

технологій та методів, за рахунок яких  стане можливим відносно швидкий 

перехід в нову якість. Управлінська та кадрова політики університету будуть 

орієнтовані  на оновлення  колективу та використання видатних фахівців 

міжнародного та вітчизняного  ринку праці, оскільки актуальним є глибока  

інтернаціоналізація освітнього процесу, досліджень і розробок, у тому числі на 

базі подальшого розвитку партнерства із  іноземними університетами та 

науковими центрами. 
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Методологічні підходи 

 
Розробка Стратегії розвитку університету на 2017-2022 роки ґрунтується на 

досвіді реалізації стратегії університету у попередні роки та досвід провідних 

світових і українських ВНЗ 
 

  



    

 

Робота над Стратегією розвитку університету на 2017-2022 роки 

ґрунтується на досвіді реалізації Стратегії за 2010-2015 роки та досвіді 

провідних світових і українських ВНЗ 
Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки включає 

візію, місію, зовнішні та внутрішні чинники впливу на перспективи розвитку 

вищої освіти університету, стратегічні цілі та напрями їх реалізації, конкретні 

заходи та очікувані результати реалізації Стратегії.  

Концепція розробки Стратегії Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки відображена 

у структурній побудові Стратегії. 

Основою для вибору кінцевого терміну реалізації Стратегії - 2025 рік 

стали тенденції змін, які відбувалися у внутрішньому та навколишньому 

середовищі університету, а також результати реалізації Стратегії розвитку 

університету в 2010-2015 роках. 

Розробка Стратегії базується на діагностиці розвитку всіх напрямів 

діяльності університету, проведеній за допомогою методів дедукції та індукції, 

порівняннях у часі та у просторі, індексного та факторного методів. 

Аналітичні та діагностичні  дослідження проводилися декілька років 

академічним та адміністративним персоналом університету. У процесі роботи 

були визначені тенденції змін та перспективи розвитку за всіма напрямами 

діяльності університету. Особлива увага приділялася визначенню обсягів 

ресурсів, потрібних для реалізації стратегічних завдань. 

Аналітичні та діагностичні  дослідження проводилися  за такими 

напрямами: 

- освіта; 

- наука; 

- управління університетом; 

- маркетингова діяльність; 

- фінансові можливості. 

Висновки, які були отримані від результатів проведених досліджень, дали 

змогу сконцентрувати увагу на найбільш важливих напрямах та цілях 

діяльності університету у майбутньому. 

Візія та місія університету також базуються на результатах досліджень та 

відображають перспективне бачення майбутнього університету. В них 

відображаються прагнення співробітників і студентів університету бути 

частиною цілого та сумісно будувати конкурентоспроможний університет 

світового рівня. 
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Етапи розробки Стратегії 

 
Діагностика позиції університету в головних стратегічних сферах діяльності  



    

 

Етап І  
Діагностика  

 аналіз можливостей університету в реалізації різних 

стратегічних напрямів діяльності 

 перегляд діючих візії та місії 

 

 

Етап ІІ 
Розробка Стратегії розвитку університету на 2017-2022 роки 

 визначення основних проблем розвитку, ризиків та їх можливих 

наслідків 

 визначення стратегічних цілей  

 розробка заходів з реалізації Стратегії розвитку університету 
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Структура Стратегії розвитку університету 

 
Візія, місія, стратегічні цілі, дії та завдання 

 

  



    

 

  
МІСІЯ 

ВІЗІЯ 
Стратегічні 

цілі 

Дії та 

рішення 

Основні завдання, які потрібно 

вирішити у сферах 

Надання 

освітніх послуг 

Наука 

Управління 

університетом 

Маркетингова 

діяльність 

Міжнародне 

співробітництво 
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Зовнішні та внутрішні чинники впливу на 

перспективи розвитку університету 

 
Визначення ризиків розвитку університету  

 

  



    

 

Головною проблемою сучасного етапу розвитку суспільства є соціально-

політична, економічна та демографічна кризи в Україні. Наслідки цих криз 

формують чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що ускладнюють 

стабільне функціонування вищих навчальних закладів. Ці чинники водночас є 

ризиками щодо ефективної діяльності університету. 

До цих чинників відносяться: 

- формування грошових потоків, достатніх для функціонування і 

розвитку вищих навчальних закладів, тобто економічні ризики на рівні 

держави; 

- брак вільних фінансових коштів для утримання стійкої позиції та 

подальшого розвитку; 

- несприятлива демографічна ситуація в країні та в регіоні;  

- зростання контингенту з низьким рівнем доходів;  

- перевиробництво у сфері освітніх послуг;  

- низький рівень мотивації абітурієнтів до здобуття вищої освіти, 

опанування сучасними знаннями; 

- недостатній рівень якості підготовки абітурієнтів; 

- падіння конкурентних позицій окремих вищих навчальних закладів 

на ринку освітніх послуг; 

- конкуренція з вищими навчальним закладами України, які мають 

державне замовлення,  

- конкуренція із закордонними вищими навчальними закладами; 

- недостатні зв’язки вищих навчальних закладів з потенційними 

замовниками фахівців;  

- низький рівень мотивації науково-педагогічного персоналу до 

якісної праці та підвищення професійної майстерності.  

Протидією цим чинникам є обґрунтована та цілеспрямована стратегія 

розвитку університету на перспективу, яка передбачає насамперед розвиток 

університету за рахунок використання інноваційних підходів в організації  його 

діяльності. 
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Візія 
 

Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих 

здібностей і талантів співробітників та студентів 

 

  



    

 

Візія університету передбачає: 

 

 Створення полілінгвістичного, підприємницького, інноваційного 

вищого навчального закладу лідерського типу, конкурентоздатного на 

вітчизняному, європейському та світовому освітніх просторах 

 

 Формування корпоративної культури та сучасної системи 

управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства 

служіння 

 

 Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, 

творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в 

органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній 

діяльності, програмах міжнародного співробітництва і мобільності 
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Місія 

 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»  – академічне співтовариство однодумців – студентів, науково-

педагогічних працівників і співробітників, що працюють на майбутнє кожного 

 

  



    

 

Місія 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

 «Полтавський університет економіки і торгівлі»  

 
«Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного,   

заради процвітання України» 

 

шляхом забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації 

студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників в процесі їх 

спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; 

підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового 

покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, 

обслуговування, харчових та інформаційних технологій 

 
Цінності 

 

 Людина 

 Чесність 

 Лідерство 

 Відповідальність 

 Професіоналізм 

 Довіра 

 Духовність  

 Рівність 

 Свобода 

 Лояльність 

 Суспільне визнання 

 Ввічливість 

 Енергійність 

 Сміливість 
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Стратегічні цілі  

 
Забезпечення конкурентоспроможності 

університету на вітчизняному, європейському та світовому ринках 

освітніх послуг і праці  



    

 

Стратегічна ціль розвитку університету – забезпечення 

конкурентоспроможності на вітчизняному, європейському та світовому ринках 

освітніх послуг і праці, безперервне підвищення якості надання освітніх послуг.   

Виконання цієї цілі здійснюється на основі системного підходу до 

координації напрямів діяльності кафедр і структурних підрозділів, персоналу, 

ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог 

замовників щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх 

працевлаштування та післядипломної перепідготовки.  

Реалізуючи стратегію, університет створює умови для забезпечення 

високої якості освітнього процесу надання студентам знань, умінь та навичок 

на рівні найкращих світових стандартів відповідно до потреб суспільства та 

ринку. 

 

Основними цілями Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університету економіки і торгівлі» на 2017-

2022 роки є: 

1. Впровадження лідерської управлінської парадигми  

2. Реалізація прав на доступ до вищої освіти.  

3. Забезпечення високого рівня освіти відповідно до вимог європейських,  

світових  та національних стандартів, використання дистанційних технологій 

навчання.  

4. Напрями поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості 

діяльності. 

5. Підтримка наукової та інноваційної діяльності. 

6. Формування підприємницького університету. 

7. Міжнародна науково-освітня діяльність та партнерство. 

8. Інформатизація діяльності  

9. Національно-патріотичне виховання, розвиток фізичної культури, 

активізація соціальної згуртованості молоді, розвиток волонтерства. 

10.  Розвиток студентського самоврядування.  

11. Формування партнерських зв’язків з роботодавцями та 

працевлаштування випускників 

12. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення. 
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Концептуальні підходи до реалізації 

стратегічних цілей   



    

 

1. Впровадження лідерської управлінської парадигми  

Напрями реалізації: 

- забезпечення університету статусу лідера в інноваціях й активного 

впливу на майбутнє українського суспільства і держави, заохочення 

персонального лідерства, відповідальності і почуття обов’язку, ініціативності та 

відповідальності за розвиток української освіти, науки й інших сфер своєї 

діяльності; 

- підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне та 

послідовне культивування цінностей економіки знань (безперервний розвиток, 

командна робота, інновації, результативність тощо); 

- забезпечення лідерства університету на ринку України щодо 

інтернаціоналізації освітнього процесу, розробки англомовних навчальних 

програм, навчальних програм, що викладаються іншими іноземними мовами, 

створення подвійних та спільних дипломів, забезпечення мобільності; 

- забезпечення лідерства університету в сфері практикоорієнтованого 

навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних країнах світу, 

оптимізації навчальних планів;  

- забезпечення лідерства університету в просуванні в Інтернет мережі, 

забезпечення найвищого серед українських вишів рівня Web-performance;  

- націленість на інновації та обмін знаннями, підвищення 

відповідальності персоналу; 

- підвищення рівня взаємної довіри між керівництвом і персоналом за 

рахунок оптимізації контролю, зростання авторитету лідерів, підвищення 

ефективності комунікацій; 

- послідовне і все більш інтенсивне залучення персоналу в механізм 

розробки та прийняття управлінських рішень, постійне вдосконалення 

організаційних регламентів і процедур, а також використання сучасних 

інформаційних технологій; 

- запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідерських 

якостей для студентів і науково-педагогічних працівників; 

- постійне підвищення кваліфікації й розвиток soft-skill науково-

педагогічних співробітників; 

- призначення  на керівні  посади осіб, які володіють міжособистісними 

навиками спілкування, соціальними навиками та навиками спілкування; 

 

2. Реалізація прав на доступ до вищої освіти  

Напрями реалізації: 

- забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти 

(включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення 

контингенту студентів за освітніми програмами (освітньо-професійними 

програмам) освітніх ступенів бакалавра, магістра, PhD, доктора наук; 

- розширення присутності на ринку освітніх послуг за рахунок 

збільшення частки іноземних студентів (із африканських, азіатських та 

пострадянських країн) у загальному контингенті студентів; 

- уніфікація та модернізація маркетингової, рекламної та PR-



    

 

діяльності університету, підвищення рівня її ефективності. 

 

3. Забезпечення високого рівня освіти відповідно до вимог 

європейських,  світових  та національних стандартів, використання 

дистанційних технологій навчання  

Напрями реалізації: 

- підготовка та ліцензування нових спеціальностей, актуальних на 

ринку праці; 

- розробка англомовних навчальних програм для залучення студентів 

з англомовних країн; 

- розробка концепту англомовного викладання окремих навчальних 

дисциплін у межах україномовних програм, як важливу складову розвитку 

академічної мобільності та інтернаціоналізації університету. Забезпечення 

матеріальної та методичної підтримки науково-педагогічних працівників з 

метою розвитку англомовного викладання та обміну досвідом. Створення умов 

для вивчення та/або вдосконалення володіння англійської мовою членам 

спільноти університету; 

- розробка російськомовних навчальних програм для залучення 

студентів із країн Східного партнерства; 

- розвиток практики запровадження спільних з партнерськими 

іноземними університетами програм подвійних дипломів (DDP) та спільних 

навчальних програм (JDP) зокрема на магістерському, РhD, МВА та DBA 

рівнях, для навчання на них українських та іноземних студентів, магістрантів, 

аспірантів та докторантів. Започаткування спільних дистанційних курсів;  

- розробка та оновлення освітніх (освітньо-професійних) програм з 

орієнтацією їх на актуальні потреби інноваційного соціально-економічного й 

культурного розвитку регіону за участю роботодавців, топ-менеджерів, 

підприємців і громадських організацій; 

- удосконалення методики викладання з урахуванням 

компетентнісного підходу; 

- удосконалення критеріїв оцінки рівня знань і якості організації 

освітнього процесу;  

- упровадження інноваційних технологій і методів навчання, 

заснованих на досягненнях науки, інформаційних і дистанційних освітніх 

технологіях;  

- забезпечення якості та доступності ресурсів дистанційного 

навчання, супровід і підтримка здобувачів вищої освіти; 

- обґрунтування вимог щодо забезпечення рівня якості  кадрового 

складу науково-педагогічного персоналу, які викладають для студентів заочно-

дистанційної форми навчання; 

- розширення використання  дистанційних технологій навчання за 

всіма формами навчання; 
-  удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу, що реалізується через застосування сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій; 



    

 

- забезпечення проведення обов’язкової сертифікації дистанційних 
курсів; 

- упровадження в освітній процес новітніх технологій: web 2.0,         
m-learning, гейміфікації, Personal Learning Environments, технологій віртуальної 
та доповненої реальностей, хмарних технологій; 

- удосконалення якості навчально-методичного забезпечення, 
приведення його у відповідність до вимог підготовки конкурентоспроможних 
фахівців на основі підвищення наукоємності та професійного спрямування 
навчальних дисциплін; 

- упровадження інноваційних підходів до мовної підготовки – 
досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою, забезпечення 
інтенсивного вивчення мови шляхом стажувань у рамках програм міжнародних 
обмінів тощо;  

- подальша реалізація концепції практикоорієнтованного навчання, 
вдосконалення практичної підготовки студентів за рахунок індивідуалізації 
завдань з врахуванням майбутньої професії випускників; 

- розробка та оновлення програм виробничих і бізнес-практик 
(стажування) студентів з урахуванням реальної ситуації на ринку України з 
пріоритетною участю представників великого, середнього та малого бізнесу; 

- залучення до розробки освітніх (освітньо-професійних) програм, 
навчальних планів підготовки студентів провідних спеціалістів підприємств 
відповідних галузей економіки міста та регіону; 

- залучення до викладання навчальних дисциплін провідних спеціалістів 
підприємств відповідних галузей економіки міста, регіону та України; 

- розробка освітніх програм міжнародного рівня за участю 
університетів інших країн, залучення іноземних вчених для роботи та 
стажування в університеті. 

 
4. Напрями поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості 

діяльності 
Напрями реалізації: 
- формування культури забезпечення якості освіти, праці, взаємовідносин; 
- формування налагодженої корпоративної культури в рамках виконання 

певних функціональних обов’язків, які покладені на кожного співробітника; 
- перегляд функціональних обов’язків посадових осіб та забезпечення 

актуалізації організаційної структури університету відповідно до завдань 
стратегії та забезпечення досягнення визначених значень встановлених 
індикаторів; 

- забезпечення відповідності кваліфікації науково-педагогічних 
працівників профілю навчальних дисциплін, які викладаються; 

- формування інноваційної кадрової культури, орієнтованої на творчу 

діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння 

розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу особистості  

- інтенсифікація педагогічних інноваційних процесів: зміна стилю 

професійного педагогічного мислення; здатності генерувати нестандартні ідеї 

при вирішенні управлінських і професійних завдань;  



    

 

- дотримання правил та норм внутрішнього розпорядку науково-

педагогічними працівниками, співпрацівниками  та студентами; 

- формування дієвої системи оцінювання знань здобувачів освіти усіх 

освітніх рівнів; 

- формування системи рейтингового оцінювання якості діяльності 

науково-педагогічних працівників, кафедр і структурних підрозділів 

університету відповідно до систем рейтингової оцінки університетів, визнаних 

на міжнародному рівні; 

- формування єдиного корпоративного іміджу університету із надання 

освітніх послуг вищого рівня як в університеті, так і в  підпорядкованих йому 

закладах освіти; 

- створення умов для систематичного підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, співпрацівників структурних підрозділів; 

- своєчасна розробка та актуалізація внутрішніх документів системи 

забезпечення якості діяльності кафедр і структурних підрозділів відповідно до 

змін напрямів стратегічного розвитку університету, кон’юнктурних змін на 

ринках освітніх послуг і праці, забезпечення відкритого доступу до них; 

- реорганізація системи управління, фінансування та менеджменту вищої 

освіти шляхом доцільної децентралізації, дерегуляції, запровадження 

організаційної та фінансової автономії кафедр і структурних підрозділів 

університету, дотримання принципу їх відповідальності за результати 

діяльності; 

- вдосконалення системи мотивації праці персоналу університету; 

- забезпечення «партнерських» умов співпраці між студентами та 

професорсько-викладацьким складом університету; 

- створення та упровадження системи супроводу кар’єри 

випускників; 

- відродження діяльності Асоціації випускників університету, метою якої 

буде: поглиблення практичної підготовки студентів; поширення інформації про 

університет як структуру по підготовці висококваліфікованих кадрів; 

працевлаштування випускників серед підприємств-членів Асоціації; 

можливість підтримки з боку підприємств та громадських організацій, 

працівники чи керівники яких є членами Асоціації; залучення членів Асоціації 

для виконання загальноуніверситетських завдань. 

 

5. Підтримка наукової та інноваційної діяльності 

Напрями реалізації: 

- створення умов для розвитку фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень і наукових шкіл світового рівня, що забезпечують лідируючі позиції 

університету в Україні і світі за пріоритетними напрямами (в тому числі за 

допомогою відкриття і розвитку міжнародних наукових лабораторій); 

- вдосконалення інноваційної екосистеми і становлення університету як 

інноваційного хаба, націленого на ефективний трансфер технологій та 

комерціалізацію власних і сторонніх результатів інтелектуальної діяльності; 

- розвиток інноваційної освітньої системи, що базується на передових 



    

 

результатах науково-дослідної діяльності, отриманих в ході виконання робіт 

світового рівня, і нових освітніх технологіях; 

- формування широкого взаємовигідного партнерства з українськими, 

міжнародними та зарубіжними організаціями і компаніями, націленого на 

забезпечення міжнародного визнання наукових досліджень і освіти та 

інтеграцію університету в глобальний ринок досліджень і розробок; 

- вдосконалення системи співробітництва та партнерства представників 

органів влади, промисловості, бізнесу, науково-освітньої громадськості на 

регіональному та державному рівнях; 

- розвиток нових наукових напрямів та їх комерціалізація за рахунок 

партнерства з бізнесом; 

- забезпечення умов для ефективної наукової та інноваційної діяльності 

членів університетської спільноти шляхом диверсифікації джерел фінансової 

підтримки наукових досліджень та їх акумуляції шляхом створення 

відповідного фонду з метою покращення матеріально-технічної бази 

інноваційної підприємницької інфраструктури (шляхом створення наукового 

парку та бізнес-інкубатору), сприяння академічній співпраці з національними та 

громадськими академіями та міжнародній мобільності науково-педагогічних 

працівників та студентів університету;  

- здійснення наукових досліджень за пріоритетними напрямами, 

враховуючи потреби суспільства і науковий потенціал університету, 

розвиваючи міждисциплінарність та інноваційність у гуманітарних, суспільних 

та технічних науках, а також з метою їх подальшої комерціалізації за рахунок 

партнерства з бізнесом. Підтримання функціонуючих та сприяння створенню 

нових навчально-наукових інститутів та центрів за основними напрямами 

конкурентних міждисциплінарних досліджень; 

- посилення роботи із залучення студентів, магістрантів, аспірантів та 

докторантів, у тому числі іноземних, до виконання наукових досліджень. 

Сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності їхньої наукової 

роботи на всіх освітніх рівнях. Підтримка та сприяння  діяльності Ради молодих 

учених і студентських наукових товариств в напрямку підготовки та висування 

наукових робіт для участі у відповідних національних та міжнародних 

конкурсах;  

- розробка і упровадження механізмів захисту інтелектуальної власності 

результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників та їх 

ефективної комерціалізації, спираючись на модель співпраці «університет--

бізнес-держава»;  

- запровадження структурованих докторських програм згідно з 

принципами Єдиного європейського освітнього та наукового простору за всіма 

наявними в університеті спеціальностями підготовки кандидатів наук. Розвиток 

докторських програм має спиратись на дослідницьке середовище, базоване на 

поєднанні  якісних наукових досліджень, ґрунтовної освіти та інноваційності;  

- посилення міжнародної наукової співпраці шляхом  долучення до 

міжнародних наукових програм, зокрема «Горизонт 2020», USAID;  

- сприяння активізації публікаційної активності науковців, докторантів,  



    

 

аспірантів та магістрів університету передусім в авторитетних міжнародних і 

національних виданнях, які включені до провідних міжнародних 

наукометричних баз даних; 

- сприяння включенню до міжнародних наукометричних баз періодичних 

наукових видань університету, шляхом узгодження з цією метою їхньої 

редакційної та видавничої політики з вимогами цих баз, а також завдяки 

створенню сайтів університетських видань; 

- посилення роботи із залучення науково-педагогічних працівників, 

студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів до участі у міжнародних 

наукових грантових програмах; 

- розвиток міжнародного наукового обміну шляхом: 1) стажування 

науково-педагогічних і наукових працівників, студентів та аспірантів у 

провідних закордонних навчально-наукових центрах; 2) запрошення провідних 

зарубіжних учених для виступів та читання лекцій з перспективних і 

проблемних напрямів науки; 3) проведення університетом міжнародних 

наукових конференцій за участю провідних зарубіжних учених; 4) участі 

науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних наукових 

конференціях поза межами України. 

 

6. Формування підприємницького університету 

Напрями реалізації:  

- створення різного роду елементів інституційної інфраструктури 

(наукові центри, консультаційні центри, колцентри, громадські організації 

тощо) з метою позиціонування університету як сучасного інноваційного центру 

формування конкурентоспроможної мережевої структури кластерного типу, 

відкритого для налагодження партнерських зв’язків; 

- створення спільних підприємств з підприємствами різних галузей 

економіки з метою розширення можливостей практичної підготовки студентів, 

упровадження результатів наукових досліджень науково-педагогічних 

працівників у практичну діяльність, створення умов для інтеграції теорії та 

практики; 

- створення бізнес-шкіл на базі випускових кафедр університету для 

студентів і співробітників університету, осіб з вищою освітою та інших 

категорій населення з метою отримання можливості здійснювати освіту 

впродовж життя;  

- забезпечення співпраці з випускниками-підприємцями та 

представниками топ-менеджменту, які мають успішну кар’єру на ринках праці 

різних країн світу; 

- розвиток системи комерціалізації результатів наукової та науково-

технічної діяльності за рахунок створення бізнес-інкубатору на базі 

університету та парку бізнесу та науки університету. 

 

7. Міжнародна науково-освітня діяльність та партнерство 

Напрями реалізації: 



    

 

- залучення наукових, педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, студентів, аспірантів, докторантів та співробітників університету 

до  участі у міжнародній грантовій діяльності, міжнародній академічній 

мобільності, глобальному партнерстві, наборі іноземних студентів та 

протокольній діяльності університету; 

- участь в міжнародних грантових програмах науково-педагогічних 

працівників і студентів університету, моніторинг грантових програм, 

організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових 

програм; 

- налагодження плідної наукової, освітньої, інформаційної та 

культурної співпраці з міжнародним науково-освітнім середовищем у якості: 1) 

одного з лідерів інтеграції вітчизняної вищої школи до європейського та 

міжнародного освітнього простору; 2) надійного партнера провідних іноземних 

університетів, міжнародних програм та організацій, дослідницьких 

консорціумів та наукових видань, підприємницьких структур та 

транснаціональних корпорацій;  3) учасника провідних програм та проектів 

Європейської Асоціації університетів та Європейської асоціації забезпечення 

якості у вищій освіті та інших об’єднань за напрямками досліджень; 4) 

університету, привабливого для іноземних студентів, аспірантів, докторантів та 

науково-педагогічних працівників, у тому числі і з розвинутих країн; 

- створення програм і умов академічної мобільності студентів, 

аспірантів і науково-педагогічних працівників університету, поліпшення 

кадрового забезпечення освітнього процесу; 

- розвиток співпраці з міжнародними та транснаціональними 

компаніями, для чого: а) залучати студентів, магістрантів, аспірантів та 

докторантів до участі у бізнес-проектах та прикладних дослідженнях; б) 

розбудова співпраці з випускниками університету, які працюють у 

міжнародних компаніях в Україні та за кордоном; в) створення мережі угод про 

стипендіальне забезпечення  стажувань студентів, магістрів, аспірантів та 

докторантів. 

- вивчення умов і можливостей для реалізації права іноземних 

студентів на міжнародну академічну мобільність 

- сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних 

програм (літні школи, стажування, наукові та навчальні візити тощо) із 

залученням іноземних та українських студентів, з можливістю для українських 

та іноземних студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів отримувати 

кредити за участь у таких програмах; 

- використання інформаційної системи забезпечення та супроводу 

реалізації стратегії міжнародного розвитку університету через: а) системну 

роботу зі збору і регулярного оновлення інформації щодо наукових і освітніх 

проектів в університеті, які потребують фінансування за рахунок міжнародних 

грантів; б) сприяння пошукові зацікавлених вітчизняних та іноземних 

партнерів; в) створення порталу на англійській мові; в) створення та регулярне 

перевидання буклетів, брошур каталогів програм (в тому числі іноземними 

мовами) про факультети,  спільні програми та проекти, можливості навчання 



    

 

іноземних студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів;  г) актуалізацію 

бази даних про партнерів, фонди, гранти, конкурси, стипендії, можливості 

міжнародної освіти, праці, наукових досліджень для студентів, 

магістрів,аспірантів, докторантів та викладачів; 

- створення адекватної інфраструктури та фінансового забезпечення 

міжнародних зв’язків університету шляхом: а) членства у міжнародних 

асоціаціях; б) передбачення в бюджеті університету коштів на членство у цих 

асоціаціях; в) сприяння участі окремих підрозділів і науковців у відповідних 

професійних національних та міжнародних асоціаціях, намагання 

підтримування (на конкурсних засадах) членство у цих асоціаціях; г) 

забезпечення благоустрою гуртожитків та додаткового аудиторного фонду 

необхідного обсягу та якості; д) розвиток можливостей спеціальної служби з 

міжнародних зв’язків; є) формування механізмів пошуку  зовнішніх джерел 

фінансування та забезпечення достатнього за масштабами та стабільністю 

джерел довгострокового фінансування та організація відповідних консультацій; 

е) впровадження механізму моніторингу результатів та забезпечення їх якості, 

прозорості та інтеграції в навчальний процес; ж) організація інформаційного 

супроводу та підтримки науково-технічного співробітництва університету з 

науково-дослідницькими організаціями України та ЄС; 

- формування бази даних потенційних грантодавців серед: міжнародних 

організацій та їх фондів; неурядових громадських організацій; університетів і 

науково-дослідних установ; благодійних фондів. 

 

8. Інформатизація діяльності  

Напрями реалізації: 

- забезпечення англомовного варіанту інформаційного забезпечення 

всіх напрямів роботи університету; 

- забезпечення Web-Perfomance університету відповідно до критеріїв 

Webometrix (Ranking Web of Universities); 

- розвиток інфраструктури телекомунікаційної мережевої системи 

університету; 

- створення концепції SMART-університету за напрямами: 

MUniversity (мобільний університет, перевага віддається використанню 

мобільних пристроїв, технологій і сервісів для організації та управління 

освітнім процесом); Virtual University (віртуальний університет, орієнтація 

виключно на застосування електронних технологій навчання); Green University 

(зелений університет, наголос у розвитку робиться на використання 

енергоємних, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій);  Cloud 

University (хмарний університет, для побудови інформаційної інфраструктури 

перевага віддається хмарним технологіям і сервісам). 

- запровадження концепції Віртуального кампусу: доступ на 

територію і в гуртожитки по ідентифікаційнім пластиковим карткам; доступ в 

Інтернет і до цифрових ресурсів університету з будь-якої точки кампусу через 

дротову або бездротову мережу; доступ до бібліотеки і до множинного 

освітнього контенту в формі тексту, графіки, відео і аудіо матеріалів, 



    

 

презентацій до занять, відеолекцій, тестів і т.п.; доступ до сервісу 

відеоматеріалів з використанням технології потокового мовлення; доступ до 

занять і консультацій з віддалених точок - через відеоконференцзв’язок і 

вебінари, що підвищує мобільність студентів, забезпечує спілкування з 

викладачами та студентами, учасниками партнерських програм університету; 

доступ до спортивних, медичних послуг; доступ до сервісів порталу 

університету – індивідуальний план навчання студента, розклад занять, 

успішність, виконання курсових і дипломних робіт, ведення студентських 

проектів, контроль платежів і т.д. 

 

9. Національно-патріотичне виховання, розвиток фізичної 

культури, активізація соціальної згуртованості молоді, розвиток 

волонтерства 

Напрями реалізації: 

- розробка концепції мультикультурного виховання молоді; 

- забезпечення розробки виховних програм з урахуванням національних 

традицій кожної із представлених в університету країн; 

- формування та підтримка фізичного, морального та психічного 

здоров’я студентської молоді;  

- формування усвідомленої потреби студентства у фізичному 

вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до самостійних занять фізичною 

культурою та спортом, набуття знань і вмінь здорового способу життя; 

- сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських 

якостей студентів; 

- формування середовища різнобічного професійного розвитку та 

виховання студентів, створення в університеті інноваційного середовища для 

розвитку творчих здібностей студентів; 

- формування робочих груп із ініціативних студентів, завданням яких 

буде участь у соціальних проектах міста та області; 

- залучення студентів до підтримки соціально незахищених верств 

населення міста та області; 

- формування постійно-діючої волонтерської організації університету;  

- створення спеціального грошового фонду щодо підтримці осіб, які 

мають фінансову потребу; 

- забезпечення мультикультурності як одного із основних принципів 

діяльності університету. Всіляко сприяння та заохочування академічному та 

позаакадемічному спілкуванню іноземних студентів, науково-педагогічних 

працівників, науковців з українськими колегами. 

 

10. Розвиток студентського самоврядування  

Напрями реалізації: 

- створення умов для самореалізації студентів і аспірантів 

університету в інтересах особистості, суспільства та держави; 

- посилення ролі органів студентського самоврядування в управлінні 

університетом; 



    

 

- формування у студентського загалу університету навичок та 

якостей, необхідних для вироблення активної життєвої позиції, розвитку 

організаторських та лідерських якостей, креативних підходів до вирішення 

завдань та вмінь працювати у команді, дослухатися до думки інших та 

знаходити компроміси; 

-  зростання впливу студентського самоврядування у захисті прав та 

інтересів студентів, їх гуманістичному вихованні, розвитку лідерських, ділових 

та організаційних якостей, соціальної активності, громадянської свідомості, 

патріотизму; 

- підвищення якості освіти, формування професіональної 

компетентності шляхом активізації самостійної творчої пізнавальної діяльності 

студентів; 

- виховання відповідальності студентських колективів за 

утвердження моральних позицій особистості студента; 

- розвиток здібностей і обдарувань кожної особистості, всебічне 

сприяння самореалізації майбутніх фахівців; 

- забезпечення неформальної освіти лідерів студентського 

самоврядування. 

- забезпечення «партнерських» умов співпраці між студентами та 

професорсько-викладацьким складом університету; 

- створення та упровадження системи супроводу кар’єри 

випускників; 

- участь у реалізації програм розвитку регіону та України в цілому, 

які впроваджуються органами місцевої влади; 

- відродження діяльності Асоціації випускників університету, метою 

якої буде: поглиблення практичної підготовки студентів; поширення інформації 

про університет як структуру по підготовці висококваліфікованих кадрів; 

працевлаштування випускників серед підприємств-членів Асоціації; 

можливість підтримки з боку підприємств та громадських організацій, 

працівники чи керівники яких є членами Асоціації; залучення членів Асоціації 

для виконання загальноуніверситетських завдань. 

 

11. Формування партнерських зв’язків з роботодавцями та 

працевлаштування випускників 

Напрями реалізації: 

- створення упровадження системи супроводу кар’єри випускників; 

- участь у реалізації програм розвитку регіону та України в цілому, 

які впроваджуються органами місцевої влади; 

- відродження діяльності Асоціації випускників університету, метою 

якої буде: поглиблення практичної підготовки студентів; поширення інформації 

про університет як структуру по підготовці висококваліфікованих кадрів; 

працевлаштування випускників серед підприємств-членів Асоціації; 

можливість підтримки з боку підприємств та громадських організацій, 

працівники чи керівники яких є членами Асоціації; залучення членів Асоціації 

для виконання загальноуніверситетських завдань. 



    

 

 

12.Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

Напрями реалізації: 

- створення ендавмент-фонду для залучення додаткових фінансових 

ресурсів шляхом залучення внесків на розвиток діяльності університету, в тому 

числі за рахунок внесків членів Асоціації випускників університету; 

- застосування фандрайзингу з метою фінансування значущих 

загально-університетських проектів, в тому числі грантів, стартапів, науково-

дослідних робіт; 

- надання платних науково-освітніх послуг в галузі інженерно-

технічних досліджень, маркетингу, стратегічного планування, юридичних, 

фінансово-економічних, бухгалтерських тощо. 
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Заходи з реалізації Стратегії розвитку 

університету на 2017-2022 роки 

  



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

1. Впровадження лідерської управлінської парадигми 

1.1. Сформувати творчу наукову групу зі стратегічного розвитку 

університету на чолі з першим проректором 

Перший проректор Січень  

2017 р. 

1.2. Відпрацювання мети, дерева цілей, оптимальної моделі 

організаційної структури, налагодження чіткої системи розподілу 

повноважень відповідно до нових цілей та завдань університету, 

налагодження чіткої субординації та зворотнього зв’язку з метою 

досягнення чітко визначених критеріїв успіху 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності 

Січень-

лютий  

2017 р. 

1.3. Розробити та затвердити Програму розбудови корпоративної 

культури на 2017-2022 р.р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), Департамент 

маркетингу 

Лютий-

квітень  

2017 р. 

1.4. Оптимізувати обсяги і характер контрольних заходів шляхом Перший проректор, проректор Лютий-



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

мінімізації їх періодичності та перерозподілу контрольних функцій. 

Зміщення контролю з процесу на результат, на стратегічні показники 

діяльності 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети), кафедри 

березень 

2017 р. 

1.5. Визначити очікувані результати за кожним процесом діяльності та 

стратегічні показники діяльності 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

Лютий-

квітень 

2017 р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети), кафедри 

1.6. Привести форму плану та звіту про роботу кафедри, плану науково-

дослідної роботи і звіту про науково-дослідну роботу кафедри у 

відповідність до чинних ліцензійних і акредитаційних умов та 

стратегічних показників діяльності 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, науково-

організаційний відділ 

Лютий-

березень 

2017 р. 

1.7. Розробити механізм залучення науково-педагогічних працівників 

до розробки, обґрунтування та прийняття управлінських рішень, 

обговорення та оцінювання їх виконання шляхом використання 

сучасних інформаційних технологій 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

1.8. Запровадити систему семінарів та тренінгів із розвитку лідерських 

якостей науково-педагогічних працівників і студентів. Розробити та 

затвердити Програму розвитку лідерських якостей науково-

педагогічних працівників  і студентів, план роботи семінарів та 

тренінгів на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, навчально-

науковий інститут лідерства, 

інститути (факультети),  

кафедри 

 

Січень-

березень  

2017 р. 

1.9. Розробити механізм діагностики та розвитку лідерського 

потенціалу 

Перший проректор, навчально-

науковий інститут лідерства 

Березень 

2017 р. 

1.10. Забезпечити вихід університету на лідерські позиції у 

національних університетських рейтингах. Забезпечити ефективну  

діяльність лабораторії інтернет-маркетингу 

Перший проректор, проректор 

з наукової роботи, навчально-

науковий інститут лідерства, 

Департамент маркетингу, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2017-2018 

р.р. 

Постійно 

2. Реалізація прав на доступ до вищої освіти 

2.1. Забезпечити відкритий доступ всіх категорій здобувачів освіти 

(включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та 

збільшення контингенту студентів за освітніми (освітньо-

професійними) програмами освітніх ступенів бакалавра, магістра, PhD, 

доктора наук. Знизити собівартість освітніх послуг шляхом 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

застосування новітніх он-лайн та дидактичних технологій формування 

та розвитку компетентностей. Зменшити непрямі витрати клієнтів на 

отримання освітніх послуг шляхом створення та розвитку сервісу 

освіти й побуту, дозвілля та відпочинку 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, 

Департамент маркетингу, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2.2. Збільшити частку іноземних студентів (із африканських, азіатських 

та пострадянських країн) у загальному контингенті студентів. 

Збільшити частку студентів очно-заочної форми навчання, та студентів, 

що навчаються за індивідуальними графіками шляхом застосування 

новітніх он-лайн та телекомунікаційних технологій 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, 

Департамент маркетингу, 

деканат по роботі з 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

іноземними студентами,  

кафедри 

2.3. Здійснити модернізацію маркетингової діяльності університету, 

удосконалювати зв’язки з громадськістю з метою формування 

позитивного іміджу університету.  

Створити центр(и) добровільної сертифікації відповідних 

компетентностей з метою забезпечення конкурентоспроможності 

послуг університету 

проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, 

Департамент маркетингу, 

інститути (факультети), 

кафедри 

2017 р. 

 

3. Забезпечення  високого рівня освіти відповідно до вимог світових,  європейських та національних 

стандартів, використання дистанційних технологій навчання 

3.1. Розробити та затвердити Програму реалізації Концепції 

практикоорієнтованого навчання на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, 

проректори, науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети), кафедри 

Січень-

травень 

2017 р. 

3.2. Розробити та затвердити Програму розвитку дистанційної освіти  Перший проректор, проректор Січень-



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

на 2017-2022 р.р. з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, інститут 

заочно-дистанційного 

навчання,  науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, 

Департамент маркетингу, 

інститути (факультети), 

кафедри 

червень 

2017 р. 

3.3. Забезпечити розробку сучасних освітніх (освітньо-професійних) 

програм якісних рівнів та ліцензування нових спеціальностей, 

випускники яких будуть конкурентоспроможні на ринку праці та 

послуг 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, інститути 

(факультети),  кафедри, 

роботодавці, громадські 

професійні об’єднання 

2017-2018 

р.р. 

3.4. Забезпечити рівень гнучкості та міждисциплінарності освітніх і 

дослідницьких програм 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.5. Забезпечити розробку англомовних і російськомовних навчальних Перший проректор,  науково- Постійно 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

програм навчальний центр, інститути 

(факультети),  кафедри 

2017-2022 

р.р. 

3.6. Розширити використання дистанційних технологій навчання за 

всіма формами навчання 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, навчально-

науковий інформаційний 

центр, інститут заочно-

дистанційного навчання, 

інститути (факультети), 

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.7. Удосконалити навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, що реалізується через застосування сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, інститут 

заочно-дистанційного 

навчання, науково-методичний 

центр управління якістю 

діяльності, інститути 

(факультети), кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.8. Забезпечити проведення обов’язкової сертифікації дистанційних 

курсів 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, інститут 

заочно-дистанційного 

навчання, інститути 

(факультети), кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.9. Упровадження в освітній процес новітніх технологій: web 2.0,         

m-learning, гейміфікації, Personal Learning Environments, технологій 

віртуальної та доповненої реальностей, хмарних технологій 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, навчально-

науковий інформаційний 

центр, інститут заочно-

дистанційного навчання, 

інститути (факультети), 

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.10. Удосконалювати методики викладання з урахуванням 

компетентнісного підходу. Застосовувати он-лайн та дидактичні 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

Постійно 

2017-2022 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

технології управління самостійною роботою студентів, занурюючи їх в 

організаційний контекст майбутніх підприємств або бізнесу під час 

освітнього процесу 

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

р.р. 

3.11. Розробити систему оцінювання компетентностей здобувачів 

освіти та постійно здійснювати моніторинг рівня їх компетентностей і 

якості освітнього процесу 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.12. Забезпечити удосконалення інноваційних технологій і методів 

навчання, заснованих на інформаційних і дистанційних, он-лайн 

освітніх технологіях шляхом проведення семінарів  і тренінгів Центром 

тренінгових технологій, Школою педагогічного майстерства, Курсами 

дистанційних технологій та іноземних мов з затвердженням планів їх 

проведення в вересні навчального року  

Перший проректор, науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститут 

заочно-дистанційного 

навчання, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.13. Забезпечити впровадження інноваційних підходів до мовної 

підготовки з метою досягнення необхідного рівня володіння іноземною 

мовою, зокрема, інтенсивне вивчення мови шляхом стажувань у рамках 

програм міжнародних обмінів тощо. Розробити та затвердити Програму 

мовної підготовки науково-педагогічних працівників і студентів 

університету на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри ділової 

іноземної мови і української та 

іноземних мов 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

Лютий-

березень 

2017 р. 

3.14. Постійний контроль якості навчально-методичного забезпечення 

згідно вимогам до підготовки конкурентоспроможних фахівців та 

нових технологій освіти. Здійснювати моніторинг впровадження 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу із 

застосуванням сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій мовами викладання (українською, російською, англійською) 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

3.15. З метою якісної практичної підготовки студентів систематично 

оновлювати програми виробничих практик і стажування студентів та 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

Постійно 

2017-2022 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

шляхом он-лайн управління практичними завданнями студентів, їх 

квазіпрофесійною та підприємницькою діяльністю. Розширити мережу 

філіалів кафедр з метою надання органічного поєднання теоретичної та 

практичної підготовки студентів 

методичний центр управління 

якістю діяльності, центр 

зв’язків з виробництвом, 

інститути (факультети),  

кафедри, роботодавці 

р.р. 

3.16. Залучати до викладання навчальних дисциплін та практичної 

підготовки студентів провідних спеціалістів підприємств та установ, 

підприємців 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, центр 

зв’язків з виробництвом, 

інститути (факультети),  

кафедри, роботодавці, 

громадські професійні 

об’єднання 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

4. Напрями поліпшення внутрішньої системи забезпечення якості діяльності 

4.1. Здійснити перегляд функціональних обов’язків посадових осіб та 

забезпечення актуалізації організаційної структури університету  

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності 

Січень-

лютий 

2017 р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

4.2. Розробити  та затвердити Програму розвитку управлінського, 

науково-педагогічного, адміністративно-обслуговуючого персоналу на 

2017-2020 р.р. 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

Березень-

травень 

2017 р. 

4.3. Розробити систему рейтингового оцінювання якості діяльності 

науково-педагогічних працівників, кафедр і структурних підрозділів з 

використанням методів оцінки «KPI (ключові показники 

ефективності)» та «360 градусів» 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності 

Січень-

червень   

2017 р. 

4.4. Забезпечити контроль відповідності кваліфікації науково-

педагогічних працівників профілю навчальних дисциплін, що 

викладаються, та дидактичним вимогам формування компетентностей  

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

4.5. Забезпечити систематичне підвищення професійної та дидактичної 

кваліфікації та компетентносностей науково-педагогічних працівників, 

співробітників структурних підрозділів. Проведення щорічного 

Перший проректор,  науково-

навчальний центр, науково-

методичний центр управління 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 
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моніторингу підвищення кваліфікації  та компетентносностей науково-

педагогічних працівників, співробітників структурних підрозділів 

якістю діяльності, інститути 

(факультети),  кафедри 

4.6. Актуалізація, розробка, модернізація документів системи 

забезпечення якості діяльності кафедр і структурних підрозділів 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),   науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

4.7. Забезпечити підготовку до ресертифікації системи управління 

якістю діяльності університету згідно з міжнародним стандартом ІSO 

9001:2015. Визначити ризики у розрізі процесів діяльності університету 

та розробити заходи щодо оптимізації наслідків їх впливу 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

2017-2018 

р.р. 
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реалізації 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),   науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, науково-

навчальний центр, інститути 

(факультети),  кафедри 

4.8. Здійснити реорганізацію системи фінансового  менеджменту 

шляхом децентралізації, дерегуляції, організаційної та фінансової 

автономії кафедр і структурних підрозділів, вдосконалення системи 

мотивації праці персоналу на основі рейтингового оцінювання якості їх 

діяльності згідно з показниками KPI (ключовими показниками 

ефективності) 

 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, фінансово-

економічне управління, 

інститути (факультети),  

кафедри, структурні 

2017-2018 

р.р. 

5. Підтримка наукової та інноваційної діяльності 

5.1. Розробити та затвердити Концепцію і Програму наукової та 

інноваційної діяльності  університету на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, проректор 

з наукової роботи, науково-

організаційний відділ,  

інститути (факультети),  

кафедри 

Лютий-

квітень 

2017 р. 
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5.2. Розробити підходи та визначити напрями розвитку наукової 

діяльності та її комерціалізації за рахунок партнерства з бізнесом 

шляхом логістики та маркетингу технологій і НДР 

 

Проректор з наукової роботи, 

Департамент маркетингу, 

науково-організаційний відділ,  

інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

5.3. Дослідження актуальності та здійснення наукових досліджень за 

пріоритетними напрямами розвитку суспільства, попиту регіонального 

ринку та наукового потенціалу університету 

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

відділ аспірантури та 

докторантури, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

5.4. Відкриття та розвиток міжнародних наукових лабораторій за 

пріоритетними напрямами розвитку суспільства, розвитку 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень і наукових шкіл 

світового рівня 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

організаційний відділ, відділ 

аспірантури та докторантури, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2017-2018 

р.р. 

5.5. Формування та розвиток на базі університету інноваційного хаба, 

націленого на ефективний трансфер технологій та комерціалізацію 

власних і сторонніх результатів інтелектуальної діяльності 

 

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

відділ аспірантури та 

докторантури, інститути 

(факультети),  кафедри 

2017-2018 

р.р. 

5.6. Розвиток наукових шкіл, створення науково-дослідницьких центрів 

і лабораторій як базових осередків реалізації наукових  досліджень  

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри конкретно 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 
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5.7. Забезпечити включення періодичних наукових видань університету 

до міжнародних наукометричних баз  

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

відділ аспірантури та 

докторантури 

2017р. 

5.8. Створити сайти університетських видань, забезпечити їх 

включення до міжнародних наукометричних баз наукових видань 

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ 

2017 р. 

5.9. Розробити механізм залучення студентів до виконання наукових 

досліджень, сприяти підвищенню їх якості шляхом участі у виконанні 

програм науково-дослідних робіт кафедр 

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри 

 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

5.10. Забезпечити  ефективну діяльність Ради молодих вчених і 

студентського наукового товариства (студентських наукових гуртків, 

студентських наукових клубів тощо), якісну підготовку для висування 

наукових робіт молодих вчених і студентів до участі у відповідних 

національних та міжнародних конкурсах наукових робіт 

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

відділ аспірантури та 

докторантури, інститути 

(факультети),  кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

5.11. Розробити та упровадити порядок захисту інтелектуальної 

власності результатів наукових досліджень в університеті, їх 

комерціалізації, спираючись на державно-приватне партнерство  

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ 

Січень-

травень 

2017 р. 

5.12. Створити багатогалузевий університетський видавничо-

інформаційний телемедіацентр з метою оприлюднення, поширення і 

популяризації наукових здобутків 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи, науково-

організаційний відділ 

Травень-

червень 

2017 р. 

5.13. Запровадити докторські програми згідно з принципами Єдиного 

європейського освітнього та наукового простору за наявними в 

університеті спеціальностями. 

Перший проректор, проректор 

з наукової роботи, науково-

навчальний центр, науково-

організаційний відділ, відділ 

аспірантури та докторантури, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2017 р. 
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5.14. Розробити План стажування науково-педагогічних і наукових 

працівників, студентів та аспірантів у провідних закордонних 

навчально-наукових центрах на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, проректор 

з наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

організаційний відділ, відділ 

аспірантури та докторантури, 

інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

5.15. Розробити План запрошення провідних зарубіжних учених для 

виступів та читання лекцій з перспективних і проблемних напрямів 

науки на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, проректор 

з наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

організаційний відділ, відділ 

аспірантури та докторантури, 

інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

5.16. Розробити План проведення університетом міжнародних наукових 

конференцій за участю провідних зарубіжних учених на 2017-2022 р.р. 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 
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інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

організаційний відділ, відділ 

аспірантури та докторантури, 

інститути (факультети),  

кафедри 

5.17. Забезпечити участь науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників, студентів в міжнародних наукових програмах, зокрема 

«Горизонт 2020», USAID 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, науково-

організаційний відділ, відділ 

аспірантури та докторантури, 

інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

6. Формування підприємницького університету 

6.1. Розробити та затвердити Концепцію формування і Програму 

розвитку підприємницького університету на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, проректор 

з наукової роботи, науково-

організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2017-2018 

р.р. 

6.2. Розробити та затвердити Концепцію і Програму створення спільних 

підприємств університету з підприємствами різних галузей економіки з 

метою практичної підготовки студентів, упровадження результатів 

наукових досліджень: студентських підприємств з Інтернет торгівлі; 

студентських агенцій з надання побутових, ділових, туристичних, 

спортивних та розважальних послуг; експортно-імпортних, 

Проректор з наукової роботи,  

проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

2017-2022 

р.р. 
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брокерських, консалтингових та експертних  агенцій; універсальних, 

аграрних та продовольчих, ремонтних та будівельних бірж 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), науково-

навчальний центр, центр 

зв’язків з виробництвом, 

інститути (факультети),  

відповідні кафедри 

6.3. Ребрендинг і модернізація напрямів розвитку та діяльності 

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів. Розробити Програму створення очних та он-лайн бізнес-

шкіл, консалтингових агенцій та забезпечити їх діяльність на базі 

випускових кафедр для співробітників університету, студентів, різних 

категорій населення з метою отримання можливості здійснювати освіту 

впродовж життя 

Перший проректор, науково-

навчальний центр,  МІПК, 

декан факультет 

товарознавства. торгівлі та 

маркетингу, кафедри 

комерційної діяльності та 

підприємництва 

2017-2022 

р.р. 

6.4. Сформувати систему науково-методичного забезпечення та 

комерціалізації результатів освітньої, наукової та науково-технічної 

діяльності шляхом створення бізнес-інкубатору, парку бізнесу та науки 

університету (з акцентом на розвиток кооперативних мережевих систем 

та кластерів в агропродовольчій сфері «від лану – до столу») 

Проректор з наукової роботи, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

відповідні кафедри 

2017-2018 

р.р. 

6.5. Розробити та затвердити Концепцію і план співпраці кафедр і 

структурних підрозділів університету з випускниками-підприємцями та 

представниками топ-менеджменту, які мають успішну кар’єру на 

ринках праці різних країн світу 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), центр зв’язків з 

виробництвом інститути 

(факультети),  відповідні 

кафедри,  

Січень-

квітень 

2017 р. 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 
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6.6. Ініціювати створення Торгових домів «Полтава-Європа» та 

«Полтава-Африка», «Полтава - Китай» та «Полтава – Індія»  з метою 

підприємницького освоєння відповідних ринків 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), центр зв’язків з 

виробництвом, відповідні 

кафедри, Полтавська ТПП 

2017-2022 

р.р. 

7. Міжнародна науково-освітня діяльність та партнерство 

7.1. Актуалізувати та модернізувати Концепцію міжнародної діяльності 

університету й Програму розвитку міжнародного співробітництва в 

освітній і науковій сферах університету на 2017-2022 р.р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), міжнародний 

науково-освітній центр, 

інститути (факультети),  

кафедри 

Січень-

червень 

2017 р. 

7.2. Забезпечити участь університету в  Програмі Європейського Союзу 

Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність з 

метою організації кредитної та ступеневої мобільностей для науково-

педагогічних працівників і студентів університету 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

7.3. Забезпечити участь університету в  Програмі Європейського Союзу 

Еразмус+ за напрямом КА2. Проекти співпраці задля розвитку 

інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти з метою 

розвитку потенціалу вищої освіти, створення стратегічних партнерств 

та альянсів знань 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.4. Забезпечити участь науково-педагогічних працівників та студентів 

університету в міжнародних грантових та стипендійних програмах 

(Програма обміну Мевлана, Програма імені Фулбрайта, стипендії 

Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та ін.) та здійснення 

моніторингу їх реалізації  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.5. Забезпечити реалізацію існуючих програм міжнародного 

стажування, здійснити пошук нових партнерів з організації стажувань 

за кордоном для студентів та науково-педагогічних працівників 

університету  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  міжнародний 

науково-освітній центр 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.6. Забезпечити реалізацію програми «Подвійний диплом» спільно з 

Академією готельного бізнесу та громадського харчування у Познані 

(Польща), Університетом Нікосії (Кіпр), Вищою школою менеджменту 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

інформаційних систем (Латвія), Університетом прикладних наук 

Шмалькальден (Німеччина), розробити спільні магістерські програми з 

іншими зарубіжними ВНЗ  та започаткувати спільні дистанційні курси 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), директор 

інституту заочно-

дистанційного навчання, 

науково-навчальний центр,  

міжнародний науково-освітній 

центр, науково-організаційний 

відділ, інститути (факультети),  

кафедри 

7.7. Продовжити та розширити практику залучення до освітнього 

процесу в університеті іноземних науково-педагогічних працівників  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  науково-

навчальний центр, 

міжнародний науково-освітній 

центр 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.8. Сприяти активізації роботи центрів мов і культур університету та 

створенню нових для поліпшення крос-культурних, мовних та 

комунікативних навичок 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), міжнародний 

науково-освітній центр, 

деканат по роботі з 

іноземними студентами 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.9. Створити необхідні умови для вивчення англійської та інших 

іноземних мов  і вдосконалення рівня володіння ними членам спільноти 

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

Постійно 

2017-2022 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

університету, забезпечити матеріальну та методичну підтримку з метою 

розвитку англомовного викладання та обміну досвідом  

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), міжнародний 

науково-освітній центр,  

науково-навчальний центр, 

інститути (факультети),  

кафедра ділової іноземної 

мови, інші кафедри, тренінгова 

академія «Інтерлінгва» 

р.р. 

7.10. Розробити концепт англомовного викладання окремих навчальних 

дисциплін у межах україномовних програм, як важливої складової 

розвитку академічної мобільності та інтернаціоналізації університету  

Перший проректор,   

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, кафедра 

ділової іноземної мови 

2017-2018 

н.р. 

7.11. Забезпечити належну якість освітніх програм міжнародного рівня 

за участю університетів інших країн (інтернаціоналізація навчальних 

програм) та реалізацію освітніх програм для студентів-іноземців 

російською та англійською мовами   

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), науково-

навчальний центр, декан по 

роботі з іноземними 

студентами, інститути 

(факультети), кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.12. Забезпечити збір і оновлення інформації щодо ідей наукових і Проректор з науково- Постійно 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

освітніх проектів в університеті, які потребують фінансування за 

рахунок міжнародних грантів; сприяти пошуку зацікавлених 

вітчизняних та іноземних партнерів   

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

наукової роботи, міжнародний 

науково-освітній центр, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2017-2022 

р.р. 

7.13. Розробити  та затвердити Концепцію інтернаціонального 

виховання студентів та адаптації іноземних студентів на 2017-2022 р.р., 

забезпечити участь іноземних студентів у роботі органів студентського 

самоврядування 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), деканат по роботі з 

іноземними студентами 

міжнародний науково-освітній 

центр, Департамент 

маркетингу (лабораторія 

інтернет-маркетингу),  

Лютий –

травень 

2017 н.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

інститути (факультети),  

кафедри 

7.14. Створити портал університету на англійській мові та забезпечити 

його постійне оновлення  

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

Департамент маркетингу 

(лабораторія інтернет-

маркетингу), науково-

навчальний центр, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Лютий-

червень 

2017 р. 

7.15. Забезпечити створення та регулярне перевидання буклетів, 

брошур, каталогів,  програм (у тому числі іноземними мовами) про 

інститути (факультети),  спільні програми та проекти, можливості 

навчання іноземних студентів, аспірантів та докторантів   

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), Департамент 

маркетингу (лабораторія 

інтернет-маркетингу), 

науково-навчальний центр, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.16. Розширити міжнародну наукову співпрацю шляхом  укладання 

нових угод з зарубіжними вищими навчальними закладами з метою 

створення умов для підготовки грантових заявок та реалізації спільних 

міжнародних наукових проектів  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

інтеграція), проректор з 

наукової роботи, міжнародний 

науково-освітній центр, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри 

7.17. Забезпечити постійну актуалізацію бази даних про партнерів, 

фонди, гранти, конкурси, стипендії, можливості міжнародної освіти, 

праці, наукових досліджень для студентів, аспірантів, докторантів та 

науково-педагогічних працівників університету  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

наукової роботи, міжнародний 

науково-освітній центр, 

науково-навчальний центр, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.18. Забезпечити членство університету в міжнародних асоціаціях,   

передбачивши в бюджеті кошти на сплату членського внеску; сприяти 

участі окремих структурних підрозділів і науково-педагогічних 

працівників у відповідних професійних національних та міжнародних 

асоціаціях  

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

наукової роботи, фінансово-

економічне управління,  

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.19. Сприяти покращенню показників діяльності університету за Перший проректор, проректор Постійно 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

критеріями міжнародних рейтингів з метою включення до них  з наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

наукової роботи, міжнародний 

науково-освітній центр, 

науково-навчальний центр, 

науково-організаційний відділ, 

інститути (факультети),  

кафедри 

2017-2022 

р.р. 

7.20. Забезпечити участь студентів, аспірантів та науково-педагогічних 

працівників університету у міжнародних науково-практичних 

конференціях, засіданнях круглих столів тощо та публікування 

наукових статей у зарубіжних виданнях. 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

наукової роботи, науково-

організаційний відділ, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

7.21. Сприяти проведенню міжнародних науково-практичних 

конференцій, засідання круглих столів тощо на базі університету за 

участі представників зарубіжних університетів та організацій 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

інтеграція),  проректор з 

наукової роботи, науково-

організаційний відділ, 

міжнародний науково-освітній 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

8. Інформатизація діяльності 

8.1. Розробити та затвердити Концепцію та Програму інформатизації 

діяльності університету на 2017-2022 р.р. 

Перший проректор, навчально-

науковий інформаційний 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Січень-

червень 

2017 р. 

8.2. Розробити Концепцію SMART-університету за напрямами: M-

University (мобільний університет); Virtual University (віртуальний 

університет); Cloud University (хмарний університет); Green University 

(зелений університет). 

Перший проректор, навчально-

науковий інститут 

інноваційних технологій 

управління. навчально-

науковий інформаційний 

центр, інститути (факультети),  

кафедри 

Березень-

листопад 

2017 р. 

8.3. Забезпечити розробку інтелектуальної інноваційної системи 

забезпечення життєздатності ПУЕТ (SMART-університету) за 

напрямами: M-University (мобільний університет); Virtual University 

(віртуальний університет); Cloud University (хмарний університет); 

Green University (зелений університет). 

Перший проректор, навчально-

науковий інститут 

інноваційних технологій 

управління. навчально-

науковий інформаційний 

центр 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

8.4. Забезпечити розвиток інфраструктури телекомунікаційної 

мережевої системи університету відповідно Концепції SMART-

університету:  

Перший проректор, проректор 

з науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), навчально-

науковий інформаційний 

центр, департамент 

маркетингу (науково-дослідна 

лабораторія інтернет-

маркетингу), інститути 

(факультети), кафедри 

- створення персоналізованого середовища навчання для кожного 

студента 

Навчальний науково-

інформаційний центр 

Березень-

листопад 

2017 р. 

- модернізація сайтів університету відповідно сучасним тенденціям 

провідних світових ВНЗ 

Департамент маркетингу 

(науково-дослідна лабораторія 

інтернет-маркетингу) 

2017-2018 

н.р. 

- формування сайтів з орієнтацією на активного користувача соціальних 

мереж 

Департамент маркетингу 

(науково-дослідна лабораторія 

інтернет-маркетингу) 

2017-2018 

н.р. 

- інтенсивного поширення представництва університету в соціальних 

мережах 

Департамент маркетингу 

(науково-дослідна лабораторія 

інтернет-маркетингу) 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

- створення ефективних механізмів стимулювання активності 

користувачів та просування інформації в топ-сайти Інтернету 

Департамент маркетингу 

(науково-дослідна лабораторія 

інтернет-маркетингу) 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

- створення спеціалізованих WiKi-енциклопедій Департамент маркетингу 2017-2018 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

(науково-дослідна лабораторія 

інтернет-маркетингу) 

н.р. 

8.5. Розробити та запровадити Концепцію Віртуального кампусу 

(доступ на територію і в гуртожитки за ідентифікаційними 

пластиковими картками; доступ в Інтернет і до цифрових ресурсів 

університету з будь-якої точки кампусу; доступ до бібліотеки і до 

множинного освітнього контенту; доступ до сервісу відеоматеріалів з 

використанням технології потокового мовлення; доступ до занять і 

консультацій з віддалених точок; доступ до спортивних, медичних 

послуг; доступ до сервісів порталу університету) 

Перший проректор, 

проректори, науково-

навчальний центр, навчально-

науковий інформаційний 

центр, Департамент 

маркетингу (науково-дослідна 

лабораторія інтернет-

маркетингу), інститути 

(факультети), кафедри, 

структурні підрозділи 

2019-2020 

р.р. 

9. Національно-патріотичне виховання, розвиток фізичної культури, активізація соціальної згуртованості 

молоді, розвиток волонтерства 

9.1. Сформувати робочі групи із ініціативних студентів для їх участі у 

соціальних проектах, підтримці соціально незахищених верств 

населення 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), інститути 

(факультети), кафедри 

2017.р. 

9.2. Розробити та затвердити Концепцію розвитку фізичної культури 

студентів університету на 2017-2022 роки 

Перший проректор, науково-

методичний центр управління 

якістю діяльності, науково-

навчальний центр, кафедра 

фізичного виховання 

Січень 

2017 р. 

9.3. Забезпечити організацію роботи секційних занять 

спеціалізованого напряму процесу фізичного виховання з окремого 

Перший проректор, науково-

навчальний центр, деканат 

Постійно 

2017-2022 
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виду спорту для студентів університету факультету харчових 

технологій, готельно-

ресторанного та туристичного 

бізнесу, кафедра фізичного 

виховання 

р.р. 

9.4. Забезпечити розробку нормативів фізичної підготовленості 

студентів відповідно до державних тестів, контрольних нормативів 

фізичного розвитку та залікових нормативів 

Перший проректор, науково-

навчальний центр, інститут 

(факультети), кафедра 

фізичного виховання 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

9.5. Забезпечити організацію щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів за вимогами державних тестів та нормативів 

Перший проректор, науково-

навчальний центр, кафедра 

фізичного виховання 

Січень-

березень 

2017 р. 

9.6. Сформувати волонтерську організацію університету з метою 

підготовки та залучення абітурієнтів, надання тьюторських послуг 

студентам та школярам, організації їх відпочинку та дозвілля, 

сприянню їх працевлаштуванню та бізнесу 

Перший проректор, науково-

навчальний центр, інститут 

(факультети), кафедра 

фізичного виховання 

Січень 

2017 р. 

9.7. Створити мережу соціальних підприємств та кооперативів (для 

вразливих верств населення, переселенців, учасників АТО та ін.) 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), інститути 

(факультети), кафедри 

2017-2018 

р.р. 

10. Розвиток студентського самоврядування 

10.1. Розробити та затвердити Концепцію і Програму розвитку 

студентського самоврядування на 2017-2022 р.р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

Січень-

березень 

2017 р. 
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реалізації 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), інститути 

(факультети), кафедри 

- створення сприятливих умов для розвитку органів студентського 

самоврядування 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), Рада студентів  

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

- систематичне проведення тренінгових програм та шкіл для 

активістів органів студентського самоврядування з виховання 

лідерських та організаційно-ділових якостей, передачі досвіду 

діяльності студентського самоврядування, його правових основ 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), інститути 

(факультети), кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

- стажування учасників студентського самоврядування в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, дієвих громадських 

організаціях, ефективних органах студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 
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(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

- розширення контактів та співпраці органів студентського 

самоврядування університету із закордонними органами студентського 

самоврядування та їх об’єднаннями 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

- підвищення ефективності внутрішньо-організаційної роботи в органах 

студентського самоврядування (планування, організації, контролю та 

аналізу діяльності) 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

-  відкритість прийняття рішень органами студентського 

самоврядування  

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

Постійно 

2017-2022 
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 виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

р.р. 

-  моніторинг діяльності органів студентського самоврядування 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

- налагодження ефективної комунікації між органами студентського 

самоврядування та студентами 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

Постійно 

2017-2022 

р.р 

10.2. Розробити та затвердити Концепцію і Програму виховної роботи 

на 2017-2022 р.р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

Постійно 

2017-2022 
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виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

р.р. 

10.3. Створити умови для ефективної підприємницької та дієвої 

волонтерській діяльності студентів  та випускників 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), Рада студентів 

Лютий-

червень 

2017 р. 

11. Формування партнерських зв’язків з роботодавцями та працевлаштування випускників 

11.1. Сформувати та впровадити систему супроводу кар’єри 

випускників. Створити механізм просування портфоліо та профілю 

студентів та випускників на ринку праці та послуг 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  інститути 

(факультети), кафедри, Рада 

студентів 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

11.2. Реорганізувати діяльність Асоціації випускників університету з 

метою поглиблення практичної підготовки студентів та 

працевлаштування випускників. Ініціювати створення СРО – 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

2017 р. 
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саморегульованих організацій професіоналів регіону на базі цієї 

асоціації, а також центрів сертифікації компетенцій і просування 

профілів та портфоліо професіоналів й фахівців 

 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  центр зв’язків з 

виробництвом, інститути 

(факультети), кафедри 

12. Фінансове та  технічне забезпечення 

12.1. Створити ендавмент-фонд для залучення додаткових фінансових 

ресурсів, в тому числі за рахунок внесків членів Асоціації випускників 

університету 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  центр зв’язків з 

виробництвом, інститути 

(факультети), кафедри 

2017 р. 

12.2. Забезпечити застосування фандрайзингу з метою фінансування 

значущих загально-університетських проектів, в тому числі грантів, 

стартапів, науково-дослідних робіт та соціальних проектів 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),  фінансово-

економічне управління, центр 

зв’язків з виробництвом,  

інститути (факультети), 

кафедри 

2017 р. 
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12.3. Забезпечити надання платних науково-освітніх послуг в галузі 

інженерно-технічних досліджень,  маркетингу, стратегічного 

планування, юридичних, фінансово-економічних, бухгалтерських тощо 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), фінансово-

економічне управління, центр 

зв’язків з виробництвом, 

інститути (факультети), 

кафедри 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

12.4. Забезпечити комерційне використання матеріально-технічної бази 

університету: використання їдалень та спортивних залів та майданчиків 

для надання послуг населенню; погодинна оренда аудиторій, холів та 

залів для організації відповідних заходів в вихідні та в вечірній час; 

оренда обладнаних приміщень для бізнес-інкубатора та студентських 

підприємств 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(зв’язки з виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів),   фінансово-

економічне управління, 

інститути (факультети), 

кафедри, структурні 

підрозділи 

12.5. Розробити План впровадження використання енергозберігаючих 

технологій з метою зменшення витрат на утримання приміщень  

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція),  фінансово-

економічне управління, 

проректор з адміністративно-

господарської роботи, 

науково-навчальний центр,  

інститути (факультети), 

кафедри, структурні 

підрозділи 

Постійно 

2017-2022 

р.р. 

12.6. Забезпечити раціональне використання приміщень та часу 

науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу 

та студентів шляхом створення університетського кол-центру та он-

Проректор з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з 

виробництвом і 

2017-2018 

н.р. 



    

 

Заходи Виконавці Період 

реалізації 

лайн управління їх комунікаціями, завданнями та справами, зменшення 

аудиторних занять студентів шляхом використання он-лайн технологій 

навчання 

громадськістю, соціальний 

захист працівників, 

профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання 

студентів), проректор з 

наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки, 

міжнародна діяльність, 

європейська та євроатлантична 

інтеграція), проректор з 

адміністративно-господарської 

роботи, фінансово-економічне 

управління, інститути 

(факультети), кафедри, 

структурні підрозділи 
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Очікувані результати реалізації Стратегії 

розвитку університету на 2017-2022 роки  



    

 

Реалізація Стратегії розвитку університету дозволить перетворити його у 

престижний вищий навчальний заклад в Україні і за її межами. Досягнення 

університету від реалізації напрямів Стратегії конкретизується в таких 

результатах:  

1. Забезпечення лідерства, рейтингу та авторитету університету на 

національному, європейському та світовому ринках освіти й праці щодо якості 

підготовки студентів і випуску конкурентоспроможних спеціалістів, реалізації 

концепції практикооріентованного навчання, запровадження інновацій в 

управлінні та освітньому процесі, динамічного та послідовного культивування 

цінностей економіки знань. 

2. Забезпечення відповідності кваліфікації науково-педагогічних 

працівників профілю навчальних дисциплін. 

3. Впровадження нової етики управління: партнерський, рівноправний 

стиль відносин, виключення декларативного спілкування та дріб’язкової опіки. 

4. Оптимізація організаційно-управлінських структур університету, 

оптимізація та ефективний перерозподіл функцій і повноважень між 

ректоратом, інститутами, факультетами, кафедрами та іншими структурними 

підрозділами. 

5. Впевненість ректорату та всього персоналу університету в 

керованості факторами якості освітніх послуг з метою підтримки їх на вищому 

рівні та постійного покращення. 

6. Створення рівних умов і можливостей для здобуття повноцінної 

освіти громадянами різних країн, суспільних верств українського населення з 

метою плідної праці на благо держави, гармонійного розвитку особи та її 

творчої самореалізації.  

7. Покращення змісту освіти, оновлення та вдосконалення переліку 

освітніх (освітньо-професійних) програм, зростання якості навчання, 

підвищення рівня отриманих знань, навичок та компетенція шляхом 

впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення 

інтеграції освіти і науки, збільшення кількості випускників університету, 

працевлаштованих в органах державного управління, навчальних закладах, 

підприємствах, установах, організаціях, міжнародних компаніях, інших 

суб’єктах підприємництва. 

8. Досягнення заданого рівня якості освітніх послуг, підтримка та 

постійне покращення їх якості згідно вимог загальнодержавних стандартів 

освіти. Забезпечення впевненості всіх зацікавлених сторін (власників, 

суспільства, замовників, персоналу, клієнтів і споживачів-студентів) у 

стабільності виконання вимог щодо якості освітніх послуг. 

9. Використання в освітньому процесі якісного навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням сучасного 

стану розвитку економіки України. 



    

 

10. Забезпечення участі роботодавців, топ-менеджерів, підприємців і 

громадських організацій в модернізації змісту підготовки студентів з 

орієнтацією на актуальні потреби інноваційного соціально-економчного й 

культурного розвитку регіону та держави в цілому. 

11. Збільшення частки студентів, що повторно звернулася за 

продовженням навчання, у загальній кількості студентів.  

12. Формування налагодженої корпоративної культури персоналу 

університету в рамках виконання функціональних обов’язків. 

13. Формування системи рейтингового оцінювання якості діяльності 

науково-педагогічних працівників, кафедр і структурних підрозділів та 

вдосконалення системи мотивації персоналу університету. 

14. Зміна форм і методів контролю, націленість на випереджувальний 

контроль, зміщення акцентів на кінцевий результат діяльності кафедр і 

структурних підрозділів. 

15. Усунення передумов порушення виконання процесів, появи 

невідповідностей, відрахування студентів через невиконання навчального 

плану.  

16. Збільшення частки наукових досліджень за пріоритетними 

напрямами розвитку галузей економіки України з подальшою їх 

комерціалізацією за рахунок партнерства з бізнесом. 

17. Збільшення частки наукових фахових видань, що включено до 

міжнародних науко метричних баз.  

18. Збільшення частки науково-педагогічних працівників, що мають 

сертифікат відповідного рівня з вивчення іноземної мови, до загальної кількості 

викладачів. 

19. Збільшення кількості наукових  та підприємницьких об’єднань 

молоді, що сприяють інноваційним розробкам та їх впровадженню. 

20. Збільшення частки спільних проектів університету із іншими 

навчальними закладами (у тому числі закордонними), підприємствами у 

загальній кількості наукових досліджень. 

21. Забезпечення позиціонування університету як сучасного 

інноваційного центру відкритого для налагодження партнерських зв’язків. 

22. Розширення та активізація зовнішньоекономічних освітніх, 

наукових зв’язків, міжнародна освітня та наукова співпраця між науковцями 

університетів-партнерів, збільшення кількості студентів-іноземців, програм 

обміну вченими, аспірантами і студентами, мобільність обміну, пришвидшення 

входу університету до світового освітнього та наукового простору.  

23. Збільшення частки коштів від навчання іноземних студентів у 

загальному обсязі самофінансування.  

24. Забезпечення розвитку інфраструктури телекомунікаційної 

мережевої системи університету, запровадження концепції Віртуального 

кампусу. 



    

 

25. Зміцнення взаємоповаги й гідності, моралі і духовності усього 

науково-педагогічного та обслуговуючого колективу університету, студентської 

молоді, формування національних світоглядних позицій, патріотизму та 

героїзму.  

26. Створення умов для самореалізації студентської молоді в інтересах 

особистості, суспільства та держави. 

27. Подальший розвиток та ефективне використання матеріально-

технічної бази, придбання нового й сучасного обладнання, пакетів інноваційних 

програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного обладнання, 

приведення у відповідність до світових стандартів наукового, навчально-

методичного забезпечення  та науково-дослідницької роботи, забезпечення 

міцного зв’язку вищої освіти, науки і виробництва.  

Реалізація заходів стратегії розвитку університету забезпечить 

підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх ринках 

з надання наукових і освітянських послуг. Синергетичним ефектом через 

впровадження програми, ефективне використання бюджетних коштів стане 

зростання добробуту всіх членів суспільства, зокрема студентів, науково-

педагогічного та обслуговуючого персоналу університету й держави в цілому. 


