
 

  

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку         
Закладу вищої освіти 

«Подільський державний 
університет» 





2 
 

 

Стратегія розвитку Закладу вищої освіти «Подільський державний 

університет» на 2022-2026 рр. / За загальною редакцією ректора, доктора 

економічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, Заслуженого 

працівника сільського господарства України Володимира ІВАНИШИН. - 

Кам'янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021. - 18 с. 

 

Укладачі: 

Ірина ЯСІНЕЦЬКА, проректор з навчальної роботи, доктор 

економічних наук, професор, Академік академії наук вищої освіти України; 

Оксана БЯЛКОВСЬКА, проректор з навчальної, науково-інноваційної 

та міжнародної діяльності, доктор економічних наук,  професор; 

Тетяна ГРОМИК, головний бухгалтер університету; 

Олена КОБЕРНЮК, учений секретар університету, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ЗМІСТ 

Загальні положення          4 

1. Освітня діяльність          6 

2. Науково-інноваційна діяльність, трансфер технологій   8 

3. Міжнародна діяльність  Університету               9 

4. Кадрова політика – складова розвитку людського капіталу          10 

5. Партнерство з роботодавцями              11 

6. Виховання молоді                12 

7. Брендингово-іміджева політика              15 

8. Матеріально-технічна база: розвиток та відновлення           16 

9. Забезпечення фінансово-економічної стійкості            17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» (далі – 

Університет)  –  багатопрофільний університет із багатою історією, власними 

традиціями, що склалися протягом сотні років та чіткими перспективами і 

напрямками розвитку, що базуються на професіоналізмі, самовідданій роботі 

багатьох поколінь його науковців та співробітників. Заклад вищої освіти 

засновано в 1919 році. За роки діяльності Університет став відомим закладом 

вищої освіти, який готує не лише агрономів, агроінженерів, технологів, 

ветеринарів, економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, бізнесменів, 

освітян, працівників логістичної інфраструктури та інших фахівців, а й 

створює нові знання, здійснює дослідно-підприємницьку діяльність, 

забезпечує соціальний розвиток та інтернаціоналізацію освітнього простору. 

Місія Університету полягає у сприянні сталому розвитку регіону і 

країни загалом, задоволенні потреб населення в освіті незалежно від місця 

проживання/перебування; підготовці конкурентоспроможних фахівців для 

економіки; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її 

вихованні й удосконаленні здібностей. 

Мета Університету – навчати й виховувати молодь, реалізовувати 

необхідні суспільству якісні освітні послуги незалежно від місця 

проживання/перебування споживачів; розвивати потенціал учасників 

освітнього процесу, їх творчі здібності, активну соціальну позицію та 

патріотизм. 

Ціль Університету – становлення як конкурентоспроможного, 

найкращого й впливового на місцевому та міжнародному рівні університету 

прикладних досліджень із високоякісною освітньою та науковою репутацією. 

Завдання Університету – забезпечення якісної освітньо-наукової 

діяльності здобувачів вищої освіти; розвиток наукових досліджень і трансфер 

технологій та інновацій у розвиток та виробництво; інтеграція у світовий 

ринок науки та освіти. 

Акцентуючи на досягнутому рівні розвитку й беручи до уваги виклики 

сьогодення, одним із завдань Університету є його перетворення на провідний 

дослідницький та навчально-науковий центр із підготовки 

висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних і наукових кадрів 

вищої кваліфікації. 

Виконання важливих функцій, покладених на Університет щодо 

підготовки фахівців, формування національної еліти України, сприяння 

інтеграції України у європейський і світовий економічний, освітянський та 

науковий простір, як рівноправного партнера, потребують ефективного 
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розвитку наукових досліджень й трансферу технологій у реальний сектор 

національної економіки, активної участі в соціально-економічному розвитку 

територій. Ми орієнтуємося на роботу на засадах сталого розвитку 

університету підприємницького типу. 

Таблиця 1 

Стратегічні напрями сталого розвитку Університету 

Напрями сталого розвитку Університету 
н/зп Освіта Наука Міжнародна 

діяльність 

Виховання, культура 

та патріотизм 
1 Участь у 

забезпеченні сталого 

розвитку країни та 

регіону шляхом 

формування 

людського капіталу 

через підготовку 

кадрів. 

Здійснення наукової 

діяльності через 

проведення наукових 

досліджень і 

забезпечення творчої 

діяльності учасників 

освітнього процесу, 

підготовку наукових 

кадрів та використання 

отриманих результатів 

в освітньому процесі. 

Активна інтеграція до 

світового, 

європейського 

освітнього та 

наукового простору; 

міжнародне 

співробітництво; 

широке 

представництво 

результатів досліджень 

у глобальних 

наукометричних базах 

даних. 

Формування 

корпоративної культури 

в учасників освітнього 

процесу, соціальної та 

екологічної 

відповідальності, 

підвищення мотивації та 

дотримання безпечних 

умов праці. 

2 Упровадження на 

високому рівні 

діяльності, яка 

забезпечує здобуття 

особами вищої 

освіти відповідного 

ступеня за обраними 

ними 

спеціальностями. 

Участь в наукових 

проектах з метою 

вивчення соціально-

економічних, технічних 

та технологічних явищ 

народної економіки 

України та світу, з 

метою використання 

передового світового 

досвіду на основі 

екологізації та зеленої 

економіки. 

Активна діяльність на 

міжнародних 

науковоосвітніх 

платформах з метою 

запровадження та 

прийняття передового 

світового досвіду.  

Утвердження в 

учасників освітнього 

процесу моральних 

цінностей, соціальної 

активності, патріотичної 

громадянської позиції й 

відповідальності, 

здорового способу 

життя, уміння вільно 

мислити та 

самоорганізовуватися в 

сучасних умовах. 

3 Створення умов для 

безперервної освіти 

«протягом життя» на 

засадах гнучкості, 

динамічності, 

здатності адекватно 

та швидко реагувати 

на вимоги ринку 

праці. 

Впровадження у 

виробництво 

проведених наукових 

досліджень, наукове 

консультування, 

патентна діяльність. 

Участь в програмах 

академічної 

мобільності в 

Європейські та світові 

університети. 

Сприяння та мотивація 

вихованню здобувачів в 

дусі патріотизму, 

вивчення традицій та 

культури України, 

участь в культурно-

соціальних проектах, 

волонтерство. 

Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення 

подальшого поліпшення умов проведення освітнього процесу та наукової діяльності, творчого розвитку 

особистості, спортивної та виховної роботи, підвищення побутової комфортності. 
Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. 

Створення сприятливих умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів. 

Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової, інноваційної та мистецької 

діяльності. 

Цифровізація всіх сфер діяльності університету. 
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Стратегічною базою в нашому Університеті є: 

1) соціальна відповідальність за результати діяльності; 

2) партнерські зв’язки з всіма стейкхолдерами, що зацікавлені в освітньо-

науковому процесі Університету; 

3) синергія наукових досліджень та освіти; 

4) прозорість, чесність, фаховість кожного учасника освітньо-наукового 

процесу; 

5) горизонтальне лідерство, корпоративна культура та демократія; 

6) мотивація кадрового потенціалу; 

7) підтримка талановитої молоді, студентоцентризм; 

8) підтримка осіб з особливими потребами, розвиток політики 

інклюзивного розвитку; 

9) виховання та сприяння академічної доброчесності; 

10) розвиток трансдисциплінарного, міждисциплінарного та 

мультидисциплінарного підходу в освіті та науці. 

 

 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основою розвитку освіти в ЗВО «ПДУ» є підвищення якості 

навчального процесу, для кожного здобувача освіти, шляхом вдосконалення 

існуючих програм підготовки різних освітніх ступенів в умовах сучасних 

викликів для України, якісне поліпшення онлайн освіти та її забезпечення, 

розширення переліку нових спеціальностей та освітніх програм враховуючи 

попит на українському та міжнародному ринках праці. 

Пріоритетом освітньої діяльності Університету в сучасних умовах є 

формування інноваційного освітнього середовища, упровадження новітніх 

технологій в освітній процес, підвищення якості професійної освіти, 

забезпечення її мобільності, привабливості та конкурентоспроможності на 

ринку праці. 

Метою освітньої діяльності Університету є реалізація особистісного 

потенціалу людини, розвиток її творчих здібностей, формування активної 

соціальної позиції, задоволення потреб особи в знаннях, а суспільства в 

компетентних, конкурентоспроможних фахівцях. 

Основними пріоритетами в сфері підвищення рівня якості освіти є: 

1. Моніторинг та вдосконалення якості освітнього процесу за 

різними формами навчання і організації освітнього процесу, відповідно до 

кращих зразків вітчизняних і зарубіжних ЗВО та вимог МОН України. 
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2. Щорічна розробка і впровадження навчальних планів і програм, 

використовуючи кращі зарубіжні аналоги та запит виробництва. 

3. Орієнтація на вибір здобувачами освіти індивідуальних освітніх 

траєкторій та збільшення частини практичної компоненти, розширення 

програм стажування на виробництві, збільшення кількості баз практики як в 

Україні так і за кордоном, оновлення матеріальної бази навчально-дослідних 

господарств, надання їм привабливого й сучасного вигляду. 

4. Покращувати ефективність діяльності кафедр, згідно вимогам 

закону України «Про вищу освіту», шляхом їх реорганізації через 

приєднання, об’єднання з ініціативи як вчених рад колективів факультетів і 

інститутів так і ректорату університету. 

5. Розширення впровадження інформаційних інтерактивних 

технологій навчання, відкриття нових спеціальностей для підготовки 

фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору з метою 

отримання здобувачами освіти подвійних дипломів.  

6. Урізноманітнення процесів залучення роботодавців до участі в 

підготовці, реалізації та узгодженні з ними спеціальностей, навчальних та 

освітніх програм. 

7. Постійне впровадження кращих практик щодо підвищення рівня 

дотримання правил академічної доброчесності при проведенні навчально-

методичної роботи науково-педагогічного колективу з видання і перевидання 

посібників, підручників, словників, тощо. 

8. Підвищення якості забезпечення освітнього процесу 

лабораторним обладнанням та матеріалами, посилення інформаційно-

технологічної складової в організації і проведенні лекцій, семінарських, 

лабораторних і практичних занять, інтеграція освіти і наукових досліджень 

до вимог практики. 

9. Поглиблення інтеграції Університету із закладами освіти різних 

рівнів, науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом 

створення навчально-науково-виробничих комплексів, технопарків, тощо. 

10. Розширення співпраці з міжнародними ЗВО та впровадження 

умов для активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності. 

11. Постійна підтримка та удосконалення новітнього програмного 

забезпечення із врахуванням сучасного та прогресивного розвитку 

інформаційних технологій, удосконалення практики розроблення та 

реалізації електронних навчальних курсів з використанням платформи 

Мoodle та обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і 

конференцій. 
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12. Посилення співпраці із високопрофесійними науково-

педагогічними працівниками з міжнародним досвідом з поза меж 

Університету та України. 

13. Поліпшувати умови для здобуття якісної освіти людям з 

особливими потребами, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування. 

14. Удосконалювати механізми залучення до освітнього процесу і 

науково-дослідницької роботи виробничників, провідних фахівців 

організацій та установ. 
 

 

2. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТРАНСФЕР 

ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Досягнення Університетом світового рівня наукового розвитку та 

надання освітніх послуг неможливе без збільшення спектру наукових 

досліджень та трансферу їх у комерційне середовище.  

Метою науково-інноваційної діяльності Університету є забезпечення 

високої ефективності наукових розробок, їх трансфер у бізнес-середовище, а 

також розвиток академічного підприємництва як важливого складника у 

формуванні підприємницької інноваційної екосистеми Університету. 

 

Пріоритетні напрямки розвитку науки в Університеті: 

1) Збільшення фінансування наукових та освітніх досліджень через 

розширення джерел фінансування завдяки грантовій та міжнародній 

діяльності. 

2) Створення в рамках грантової та міжнародної діяльності спільних 

лабораторій, інтерактивних лабораторій, проведення спільних конференцій, 

круглих столів, майстер-класів і т.д. 

3) Організація та створення наукових парків, бізнес-інкубаторів, 

кластерів інноваційних розробок, технологічних парків, сприяння роботі 

молодих вчених. 
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Рис.1. Завдання науково-інноваційної діяльності та трансферу технологій 

Університету. 

 

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

У сучасних умовах для Університету актуальним є підвищення 

конкурентоспроможності освітнього та наукового потенціалу на 

міжнародному рівні, забезпечення інтеграції в міжнародний інформаційний, 

науковий і освітній простір. Міжнародна діяльність Університету спрямована 

на виконання таких завдань: 

Завдання науково-інноваційної 

діяльності 

та трансферу технологій 

Університету 

Висока публікаційна 

активність науково-

педагогічними кадрами 

Університету 

Забезпечення реалізації 

освітньо-наукових та 

наукових програм 

університету на рівні 

міжнародних стандартів 

Розширення науково-

інноваційної співпраці з 
провідними 

університетами світу в 

частині провадження 
спільних наукових 

досліджень. 

Отримання Державних 
стипендій для видатних 

діячів науки науково-

педагогічними кадрами 

Університету. 

Активна співпраця із 

суб’єктами 
господарювання за 

рахунок збільшення 

кількості укладених 
госпдоговорів 

надання 

Здобуття грантів на 

проєкти від Рамкової 
програми 

Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій 
«Горизонт Європа» 

Забезпечення базового 

фінансування 

Університету за рахунок 
виконання договорів на 

виконання завдань 

розвитку наукових  
напрямі 
Університету. 

Розвиток академічного 
підприємництва 

шляхом формування 

потужної культури 
підприємництва і 

стартап-інфраструктури 

Забезпечення 

ефективної 

профорієнтаційної 

роботи з набору для 

навчання на освітньо-

науковому (РЮ) та 

науковому рівнях вищої 

освіти. 

Поліпшення системи 

моніторингу 

академічної 

доброчесності 

виконання 

дисертаційних робіт із 

застосуванням сучасних 

інформаційних 

технологій 

Підвищення 

персональної 

відповідальності 

наукових керівників/ 

наукових 

консультантів та 

аспірантів/ 

докторантів за якість і 

своєчасність 

виконання 

Формування наукової 
тематики наукових 

досліджень відповідно 

до актуальних напрямів 
розвитку 

фундаментальної та 

прикладної науки, 
потреб безпеки, 

обороноздатності й 

ефективного соціально-
економічного розвитку 

України 
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Рис 2. Основні завдання міжнародної діяльності Університету 

 

4. КАДРОВА ПОЛІТИКА – СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ 

Важливим стратегічним напрямком розвитку університету є 

формування чіткої кадрової політики, що формуватиме соціальний капітал, 

який дає змогу закладати основи формування фахового дослідницького, 

професорського, професійного, допоміжного персоналу та здобувачів. 

Мета кадрової політики: формування кадрового та інтелектуального 

ресурсу Університету, створення атмосфери, що дозволить розкрити 

інноваційний потенціал кадрового складу та здобувачів. 

Домінантною умовою реалізації інноваційного вектора підвищення 

людського потенціалу та розвитку Університету є його ефективна кадрова 

політика, яка спрямована на досягнення завдань: 

1) суворе дотримання вимог, які висуваються до Університету 

законодавством України та вимогами МОН України щодо кількісних та 

якісних показників кадрового складу; 
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Розширення спектру залучення іноземних представників освіти, науки та бізнесу до 

освітнього процесу та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету 

Формування спільних наукових програм для інтеграції наукових досліджень 

Університету в європейський та світовий дослідницький простір 

Створення міжнародних платформ та асоціацій,  входження до таких організацій 

для співпраці 

Активізація академічної мобільності студентів, наукових і науково- педагогічних працівників 

Університету через збільшення програм подвійних дипломів із закордонними університетами 

й участі в міжнародних наукових, освітніх, спортивних та культурних заходах 

Створення умов для підвищення мовної та міжнародної комунікативної компетенції 

співробітників Університету 

Збільшення сегменту міжнародного співробітництва інститутів, факультетів, 

коледжів та кафедр Університету шляхом розширення співпраці 

Встановлення високого ступеня міжнародної репутації Університету шляхом сталих 

наукових та освітніх зв'язків 
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2) продовження політики підвищення якості кадрового  потенціалу 

Університету, залучення працівників, які володіють іноземними мовами на 

рівні В2 та мають публікації у виданнях, що індексуються міжнародними 

науково-метричними базах даних, беруть участь у міжнародних грантових 

програмах, міжнародних проєктах, наукових роботах та дослідженнях, що 

фінансуються з державного бюджету та інших джерел; 

3) удосконалення системи винагород, стимулювання та мотивації 

праці, що орієнтована на об’єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за 

кінцевим результатом; 

4) подальше формування в трудовому колективі інноваційної 

культури, орієнтованої на конструктивне сприймання нововведень, 

доведення результатів творчої діяльності особистості до впровадження в 

розвиток Університету, вищої освіти й економіки загалом; 

5) забезпечення постійної ефективної роботи системи підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів, що надає високий рівень професійної та 

інноваційної компетенції, соціальної та особистої відповідальності; 

6) удосконалення організації ведення кадрового діловодства на 

високому та якісному рівні, використовуючи сучасні інформаційно-

комунікаційні технології; 

7) встановлення залежності морального та матеріального 

стимулювання від рейтингу науково-педагогічного працівника; 

8) підвищення рівня ефективності аспірантури та докторантури 

Університету відповідно до вимог МОН України; створення сприятливих 

умов для співробітників, які працюють над підготовкою дисертаційних 

досліджень. 

 

5. ПАРТНЕРСТВО  З  РОБОТОДАВЦЯМИ 

Розвиток сучасного закладу вищої освіти значною мірою залежить від 

формування та використання системи партнерства з роботодавцями, як 

ефективного інструменту інноваційного розвитку. Наявність мережі 

активнодіючих та конкурентоспроможних підприємств дає змогу реалізувати 

основні завдання партнерства Університету та підприємств, а саме: 

підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, базовими й 

професійними. 
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Рис 3. Завдання та очікування від взаємодії з партнерами Університету 

 

6. ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

Головною метою виховної діяльності у Закладі вищої освіти 

«Подільський державний університет» є формування, розвиток і становлення 

особистості здобувача – майбутнього висококваліфікованого фахівця, що 

поєднує в собі високу освіченість, глибокі професійні знання, вміння і 

навички, активну громадянську позицію, широкий кругозір, гуманізм, любов 

і повагу до історії і традицій України. 

Ефективність та високий рівень виховної діяльності в університеті 

забезпечується завдяки дії комплексної системи виховання, яка реалізується 

через зв’язок усіх ланок навчально-виховного процесу – від ректорату, 

деканатів факультетів, дирекцій інститутів, структурних підрозділів 

університету до студентського самоврядування. Організація та проведення 
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 Розширення кола роботодавців, залучених до формування компетентнісних вимог, 

що ставляться перед випускниками відповідних освітніх ступенів. 

Підвищення рівня інтеграції Університету й ринку праці з метою забезпечення 

практичної підготовки фахівців та контролю якості надання освітніх послуг. 

Сприяння розвитку контактів між студентами та роботодавцями на базі 

Університету. 

Розширення партнерств щодо стажування викладачів на підприємствах з 

метою ознайомлення  з сучасними тенденціями реального виробництва. 

Поглиблення комерційної співпраці Університету з представниками бізнесу 

на взаємовигідних умовах. 

Удосконалення механізмів та інструментів  взаємодії ринку освітніх послуг і 

ринку праці. 

Залучення фахівців-практиків до процесу навчання, підготовки та 

перепідготовки фахівців. 



13 
 

 

виховних заходів в університеті покладається на центр виховної роботи і 

соціально-культурного розвитку. 

Метою організаційно-виховної роботи в Університеті є забезпечення 

розвитку суспільно активної молодої людини, яка поєднує в собі високу 

професійну компетентність, культурну ерудицію, духовність, моральність, 

патріотизм і особисту відповідальність. 

Отже необхідно зосередити зусилля на таких завданнях: 

1.  Розвиток комунікацій між усіма соціальними групами Університету, 

які сформують підґрунтя для обміну позитивним соціально-культурним 

досвідом. 

2. Подальша популяризація правової культури, виховання у здобувачів 

потреби в активній протидії антигромадській поведінці, правопорушенням, 

бездуховності, жорстокості. 

3. Дотримання академічної культури здобувачами вищої освіти та 

виховання нетерпимості до проявів академічного плагіату, академічної 

недоброчесності. 

4. Повсякчасне сприяння формуванню патріотичної, культурної, 

трудової, комунікаційної, мовної, етичної, екологічної, енергоощадної, 

естетичної, фізичної компетенції у здобувачів  та співробітників 

Університету. 

5. Подальший розвиток художньо-естетичного виховання здобувачів 

вищої освіти на основі їх залучення до гуртків художньої самодіяльності, 

проведення тематичних вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, ігор, 

диспутів, відвідування музеїв, театрів, виставок тощо. 

6. Розширення взаємодії з діячами культури та мистецтва через 

залучення їх до культурно-просвітницької діяльності з-поміж студентства та 

колективу Університету. 

7. Удосконалення діяльності спрямованої на формування національної 

свідомості, громадської гідності, активної громадянської позиції, 

шанобливого ставлення до української мови, землі та народних традицій. 

8. Посилення організації та методичного забезпечення індивідуальної 

виховної роботи із здобувачами. 

9. Подальша підтримка здобувачами і співробітниками Університету 

волонтерського руху взаємодопомоги, доброзичливості, бережливого 

ставлення до національного багатства, захисту навколишнього середовища. 
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10. Удосконалення взаємозв’язку між випускниками, здобувачами та 

Університетом. 

11. Постійне залучення студентських організації Університету до 

процесу становлення та розвитку здобувача. 

12. Поліпшення організаційних, соціально-психологічних, естетичних 

та матеріально-технічних умов для комфортної реалізації потенціалу 

співробітників та здобувачів. 

13. Активізація професійно-орієнтаційної роботи серед учнівської 

молоді для подальшого залучення її на навчання в університеті. 

14. Забезпечення здорового соціально-психологічного клімату в 

Університеті, проведення заходів щодо поліпшення його стану у 

відповідності з практичними рекомендаціями психологів.    

15. Покращення умов для культурного та фізичного розвитку, 

відпочинку, змістовного дозвілля, для поширення загальнокультурних 

цінностей, здорового способу життя. 

Важливим напрямом у розвитку вищої освіти є впровадження сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують удосконалення 

освітнього процесу, широкий доступ до освітніх платформ, підготовку 

молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Із 

впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій та підвищенням 

рівня їх ефективного використання актуалізується проблема реалізації 

процесів цифровізації в університеті. 

Для ефективного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій передбачено вирішення таких завдань: 
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Рис. 4. Основні завдання інформаційно-комунікаційної політики 

 

7. БРЕНДИНГОВО-ІМІДЖЕВА ПОЛІТИКА 

За роки свого розвитку та функціонування на освітній площині України 

наш Університет сформував свій бренд та імідж, про університет знають в 

бізнес середовищі, випускники очолюють численні організації та відомства, 

серед випускників є достатня кількість відомих особистостей та Героїв 

України. 

Основою брендингово-іміджевої політики Університету є 

позиціонування в сегменті лідерів на ринку освітніх послуг України. 

Реалізація даної політики забезпечується через здійснення цілеспрямованої 

системи заходів посилення значимості Університету в українському та 

глобальному інформаційних просторах: як одного з інноваційних освітніх та 
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 Поліпшення умов формування інформаційно-комунікативних компетентностей здобувачів освіти, 

науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету 

Створення цифрового освітнього контенту, забезпечення вільного доступу здобувачів освіти до 

нього 

Забезпечення ефективності та прозорості освітнього процесу завдяки доступу здобувачів освіти до 

інформаційних ресурсів Університету 

Розширення використання сучасних технічних та програмних засобів з метою підвищення якості 

освітнього процесу, наукової, інноваційної та адміністративної діяльності 

Створення єдиного цифрового середовища Університету на базі інформаційно-комунікативних 

технологій 

Упровадження та використання у діяльності Університету інформаційних систем для 

автоматизації адміністративних процесів та документообігу, зменшення використання паперових 

документів, перехід на безпаперовий документообіг 

Удосконалення системи захисту персональної інформації, що використовується в інформаційному 

просторі Університету 

Постійне поширення та популяризація інформації про освітню та наукову діяльність 

Університету у глобальній мережі Інтернет 

Запровадження в Університеті електронної системи управління навчанням, що дасть можливість 

удосконалити систему надання освітніх послуг 

Забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем, постійне оновлення іформаційно-

комунікаційного обладнання 
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наукових центрів регіону; як центру освітнього просвітництва та 

інтелектуальної культури. 

Постійно проводиться маркетингове дослідження ринку робочої сили 

та оцінюється його потреби, проводяться моніторинги ситуаційних іміджевих 

змін. За допомогою цих досліджень можна виявити та усунути негативне 

сприйняття Університету в українській та світовій спільнотах, посилити 

зацікавленість стейкхолдерів. 

З метою забезпечення високого рівня ефективності реалізації 

Університету поставлено такі завдання: 

 

Рис. 5. Основні завдання брендингово-іміджевої політики Університету 

 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА: РОЗВИТОК ТА ВІДНОВЛЕННЯ 

Одним із важливих факторів розвитку закладу вищої освіти є 

матеріально-технічна база, що охоплює будівлі, споруди, землю, комунікації, 

обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні 

цінності. Забезпечення розвитку Університету, в умовах наявних ринкових 

викликів, потребує нових підходів до його інфраструктурного забезпечення 

через виконання певних завдань. 
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Таблиця 2 

Основні завдання розвитку матеріально-технічної бази Університету 

1. Активізація роботи з пошуку й залучення інвестицій для проведення термосанації 

будівель Університету. 

2. Запровадження автоматизованої системи моніторингу та управління станом 

інфраструктурного комплексу Університету. 

3. Створення необхідних умов для реалізації господарського потенціалу Університету 

відповідно до чинного законодавства. 

4. Розширення діяльності виробничих підрозділів Університету. 

5. Розроблення інвестиційного плану із залучення інвестицій для будівництва нових 

корпусів для університету.  

6. Розроблення плану розвитку та оптимізації використання 

інфраструктурного комплексу Університету з урахуванням реалізації сучасних 

ресурсозберігаючих технологій. 

7. Забезпечення належних умов для проживання здобувачів в гуртожитках 

Університету. 

8. Реконструкція навчальних корпусів Університету. 

9. Створення цільових мережевих кластерів з метою просування розробок 

Університету на ринок країни. 

10. Виконання та розвиток програми заходів системи енергозбереження щодо економії 

енергоносіїв в Університеті. 
 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

Стратегічний план розвитку Університету в економічній сфері має 
передбачати виконання всіх операційних цілей і завдань та мати необхідний 
достатній рівень фінансового забезпечення.  

Метою досягнення фінансової стійкості Університету є забезпечення 
конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринку вищої 
освіти. 

 

Рис. 6. Основні завдання забезпечення фінансово-економічної стійкості 
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