
  



  



 

1. Загальні положення 

Львівський торговельно-економічний університет – найстаріший в Україні 

та один із найдавніших в Європі торговельно-економічних закладів освіти. 

Від часу заснування, відповідно до підписаного австрійським цісарем 

Францом І у Мілані указу про відкриття у Львові Цісарсько-королівської реальної 

школи з торговельним спрямуванням (Акт “Osta, AVA, STNK, Ktn, 124 ex Martio 

1816ˮ) – 6 березня 1816 року, і дотепер в стінах Університету підготовлено 

десятки поколінь учених, економістів, політиків, громадських діячів, управлінців і 

бізнесменів, які були й залишаються гордістю української нації. 

Основні функції, покладені на Університет щодо формування національної 

еліти України: забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для 

наукових, освітніх та виробничих установ, сприяння інтеграції України у світовий 

економічний простір як рівноправного партнера, допомога у прийнятті 

ефективних управлінських рішень усім органам державної влади у процесі 

реагування на економічні, екологічні, політичні, соціальні виклики вимагають 

наявності та дотримання базової стратегії розвитку і дієвих механізмів 

оперативного реагування на поточні зміни умов і обставин. 

Вплив Університету на майбутнє забезпечить формування нової 

корпоративної культури і вдосконалення навичок взаємодії всередині колективу, 

що зумовлює розвиток Університету як осередку передових ідей, який 

інтегрований у світовий освітньо-науковий простір, зразка сучасного культурного 

середовища еволюційного спрямування до якого є довіра громадян, бізнесу та 

держави (довіра до освітньої, наукової та інноваційної діяльності). 

Правовими засадами для розробки Програми є закони України “Про освіту”, 

“Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-

технічну діяльність”, “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні, Дорожня карта розвитку 

української освіти (введеної в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.02.2014 № 164), Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESA), міжнародні нормативні акти, 

Програма подальшого реформування кооперативної освіти, Статут Університету, 

аналітичні дослідження провідних українських і закордонних фахівців, 

напрацювання науково-педагогічних працівників Університету. 

 

2. Аналіз сучасних проблем в університетській освіті та науці 

Сучасні проблеми Університету пов’язані з низкою зовнішніх і внутрішніх 

чинників, головними з яких є: 



 суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній 

школі; 

 відсутність державного фінансування; 

 особливості демографічної ситуації в країні; 

 недостатній рівень соціально-правового захисту учасників освітнього 

процесу, відсутність цілісної системи соціально-економічних стимулів і 

невисокий рівень заробітної плати науково-педагогічних працівників; 

 недостатня інтеграція змісту освіти на принципах наступності і 

неперервності ступеневої освіти в умовах зростаючих вимог до фахових 

компетенцій працівників усіх галузей економіки України; 

 слабка інтеграція закладі освіти України у світовий освітній простір; 

 недостатність системної роботи з резервом науково-педагогічних і 

керівних кадрів, системного навчання і перепідготовки управлінців та викладачів; 

 недосконалість системи працевлаштування випускників, їх професійного 

супроводження; 

 ослаблення зв’язків з потенційними замовниками кадрів, небажання їх 

приймати участь у підготовці фахівців тощо. 

 

3. Мета Програми 

Мета Програми – створити в Університеті середовище, що має 

дотримуватися засад відкритості та демократичності як визначальних принципів 

організації його життєдіяльності, в якому ефективно взаємодіють студенти та 

викладачі, сповідуються загальнолюдські та корпоративні цінності, що сприяє 

всебічному розвитку особистості. 

Важливою складовою Програми є визначення пріоритетних напрямів 

розвитку Університету для забезпечення його входження до провідних 

університетів України та європейських університетів завдяки значним 

досягненням у сфері фундаментальних і прикладних досліджень та створенню 

системи освіти, інтегрованої в європейський освітньо-науковий простір, шляхом 

проведення організаційно-управлінського реформування, наукових досліджень і 

розробок. 

У сфері освітньої діяльності метою Програми є підготовка фахівців із 

врахуванням особливостей сучасного інформаційно-технологічного та 

глобального світу, здатних працювати творчо, ефективно та критично мислити. 

У сфері наукової діяльності метою Програми є закріплення позицій 

Університету як наукового центру, що виконує фундаментальні та прикладні 

дослідження з високим рівнем актуальності й конкурентоспроможності на 

підґрунті вікової репутації ресурсного капіталу, застосування сучасного 

обладнання, методів і технологій, що дозволяють перетворити потенціал 

Університету в один з провідних наукових центрів.  



 

 

4. Завдання Програми 

Програма передбачає реалізацію таких завдань: 

 формування позитивного іміджу Університету на ринку освітніх послуг; 

 модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу; 

 постійне підвищення рівня якості освіти на основі удосконалення змісту 

навчання та впровадження новітніх технологій в освітній процес; 

 реалізація принципів управління якістю: планування, організація, 

контроль, аналіз та вдосконалення заходів, спрямованих на підвищення якості 

процесів освітньої діяльності Університету; 

 забезпечення задоволення потреб студентів у сучасних знаннях і наданні 

необхідних додаткових послуг; 

 забезпечення безперервності освіти протягом всього життя; 

 формування особистості майбутніх фахівців через розвиток творчості, 

соціальної зрілості, громадської позиції, відповідальності, високих етичних норм; 

 формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; 

 постійне підвищення якості наукової діяльності, удосконалення всіх видів 

наукових робіт; 

 сприяння зростанню цінності інтелектуального потенціалу Університету, 

розвитку наукових досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

практики діяльності підприємств і економіки України; 

 створення сучасної матеріально-технічної бази Університету; 

 інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-

ресурсного забезпечення освіти і науки. 

 розширення взаємодії з Асоціацією випускників Університету як 

глобальної спільноти з метою формування моделей співпраці та залучення коштів 

для реалізації освітніх і наукових проектів;  

 розвиток корпоративної культури та забезпечення академічної 

доброчесності;  

 розробка маркетингової стратегії та рекламної кампанії Університету для 

промоції освітніх і наукових платних послуг, проведення профорієнтаційної 

роботи;  

 розвиток відкритого партнерства з кооперативними закладами освіти та 

формування сучасного університету з використанням інноваційних технологій.   

 

 



 

 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми дозволить підтвердити статус Університету, 

забезпечить більш високу якість  освіти, наукової і виховної роботи, зокрема, 

дасть можливість:  

 підвищити якість навчання і виховання шляхом впровадження новітніх 

педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки;  

 привести у відповідність зі світовими стандартами наукове та навчально-

методичне забезпечення усіх ланок освіти і науково-дослідницької роботи завдяки 

розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробок та їх 

комерціалізації;  

 розширити міжнародні освітні й наукові зв’язки, інтенсифікувати 

входження Університету до світового освітнього та наукового простору; 

 зміцнити мораль і духовність, сформувати у молоді національні та 

європейські світоглядні позиції, патріотизм;  

 створити рівні умови і можливості для здобуття різними категоріями 

громадян повноцінної освіти для плідної праці на благо держави, гармонійного 

розвитку особи і її творчої самореалізації;  

 розширення національної та міжнародної академічної мобільності 

студентів, а також направлення на навчання до іноземних університетів;  

 узгоджувати потреби ринку освітніх і наукових послуг та ринку праці, 

забезпечити міцний зв’язок освіти, науки і виробництва;  

 покращити умови праці науково-педагогічних працівників і студентів; 

 підтримувати ефективний механізм залучення та використання ресурсів 

для потреб освіти і науки; 

 підвищити авторитет національної освіти і науки у світовому просторі. 

 



6. Заходи реалізації Програми подальшого розвитку освітньо-наукової діяльності Університету 

Порядковий 

№ 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 
Примітка 

6.1. Формування контингенту студентів 

6.1.1. Розробка маркетингового плану профорієнтаційної роботи: 

- вивчення досвіду роботи українських і зарубіжних закладів вищої освіти з 

проведення профорієнтаційної роботи та впровадження у маркетингову 

профорієнтаційну діяльність Університету; 

- визначення поточних і перспективних потреб у фахівцях різних 

спеціальностей, ступенів вищої освіти на ринку праці; 

- моніторинг пропозицій замовників на підготовку фахівців за відповідними 

спеціальностями (освітніми, освітньо-науковими програмами); 

- проведення активної рекламної кампанії освітньо-наукових послуг, що 

надає Університет в засобах масової інформації України та за кордоном, а 

також публікація статей про навчання, наукову діяльність, студентське 

життя в Університеті, агітаційних і рекламних матеріалів в Інтернеті та 

поширення інформації засобами соціальних мереж; 

- удосконалення технології й партнерських відносин із замовниками 

фахівців і споживачами освітніх послуг, залучення до профорієнтаційної 

роботи підприємств споживчої кооперації; 

- аналіз потоків потенційних клієнтів у форматі “ринок освітніх послуг – 

ЛТЕУ – ринок праці”; 

- використання елементів лідогенерації у профорієнтаційній роботі; 

-  наочне та електронне інформування потенційних абітурієнтів про умови 

вступу до Університету та переваги навчання на спеціальностях факультету; 

- впровадження заходів щодо удосконалення механізму професійної 

орієнтації учнівської молоді з метою залучення її до здобуття освіти в 

Університеті шляхом створення у закладах загальної середньої освіти 

профільних класів насамперед природничо-математичного і технічного 

профілю; 

- створення профорієнтаційних груп у складі науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти факультетів (інституту) з метою 

популяризації навчання та переваг навчального процесу шляхом  

застосування інноваційних методик агітаційної та профорієнтаційної 

Приймальна комісія,  

деканати факультетів, 

директорат інституту, 

кафедра маркетингу, 

кафедри Університету 

Постійно  



роботи, а також залучення Студентської ради Університету для формування 

цільової аудиторії у соціальних мережах; 

- залучення до профорієнтаційної роботи випускників різних років 

навчання, поширення через них інформації та матеріалів про переваги 

навчання в Університеті, на факультетах (інституті) та  організація зв’язку з 

випускниками через організацію та проведення майстер-класів, воркшопів,  

та інших різноформатних зустрічей, а також створення стартапів, 

презентацій; 

- залучення до профорієнтаційної роботи здобувачів, які навчаються за 

кошти спеціального фонду Університету; 

- організація виїзних профорієнтаційних заходів у коледжах Західного 

регіону України, організація та проведення професійних свят із 

запрошенням потенційних абітурієнтів; 

- постійне оновлення веб-сайту Університету, веб-сторінок та сторінок в 

соціальних мережах структурних підрозділів для підтримання актуальності 

та своєчасності інформації про освітньо-наукову діяльність. 

6.1.2. Організація та проведення олімпіад, конкурсів наукових робіт учнів 9-11 

класів закладів загальної середньої освіти, студентів  закладів 

спеціалізованої освіти, у т.ч. кооперативних коледжів, Університету 

Науковий відділ, 

деканати, кафедри 

Університету 

Постійно  

6.1.3. Організація та щорічне проведення інтерактивних конкурсів для 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів – потенційних 

абітурієнтів для вступу на відповідні освітні програми  

Деканати, кафедри 

Університету, 

приймальна комісія 

Постійно  

6.1.4. Проведення бенчмаркінгових досліджень освітньої діяльності в 

Університеті за відповідними спеціальностями 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, приймальна 

комісія 

Постійно  

6.1.5. Проведення моніторингу ринку праці та започаткування нових освітньо-

професійних, освітньо-наукових програм за його результатами з 

врахуванням актуальних потреб і споживчої кооперації України 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, кафедри  

Постійно  

6.1.6. Анкетування здобувачів вищої освіти для виявлення пріоритетів при виборі 

спеціальності (освітньої програм) і факторів, що цьому сприяли та існуючих 

проблем, обґрунтування напрямів їх розв’язання,  оперативного 

коригування пріоритетів навчального і освітньо-виховного процесів  

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, куратори груп, 

гаранти освітніх 

програм 

Два рази в рік  



6.1.7. Підготовка рекламно-інформаційних буклетів та флаєрів освітніх програм 

українською та іноземними мовами, РР-презентації Університету, 

факультетів (інституту), залучення здобувачів вищої освіти для створення 

відеороликів “Спеціальність очима студентівˮ  

Приймальна комісія,  

деканати факультетів, 

директорат інституту, 

Студентська Рада і 

кафедри Університету 

Один раз в рік  

6.1.8. Участь в загальноуніверситетських і факультетських заходах, міжвузівських 

заходах, проєктах на рівні міста, області тощо, співпраця із провідними 

компаніями для поширення інформації про переваги і можливості навчання 

в Університеті 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.1.9. Підтримка в актуальному стані електронних банків даних випускників. 

Забезпечення можливості створення інтернет-сторінок випускників на 

відповідних ресурсах 

Деканати 

факультетів, 

директорат інституту,  

куратори академічних 

груп, гаранти освітніх 

програм 

Щорічно  

6.1.10 Дослідження переваг і недоліків підготовки фахівців за спеціальностями 

(освітніми програмами) через моніторинг підприємств, на яких працюють 

випускники та самих випускників 

Завідувачі кафедр, 

гаранти освітніх 

програм 

Постійно  

6.2. Удосконалення організаційної структури Університету 

6.2.1. Укрупнення, перейменування факультетів, інститутів, кафедр, інших 

структурних підрозділів Університету 

Ректорат, за 

погодженням із 

вченою радою 

Липень 2021  

6.2.2. Оперативне коригування кількості професорсько-викладацького складу та 

допоміжного персоналу відповідно до діючих положень чинного 

законодавства  

Декан, завідувачі 

кафедр спільно з 

адміністрацією 

Університету 

Щороку до 

початку 

навчального 

року 

 

6.2.3. Систематичне проведення засідань колегіальних дорадчих органів 

Університету, запровадження сучасних стилів керівництва, спрямованих на 

розробку і реалізацію ефективних підходів щодо вирішення тактичних і 

стратегічних завдань 

Керівники та члени  

колегіальних 

дорадчих органів 

Університету 

Постійно, за 

графіком 

 

6.2.4. Підвищення впливу колегіальних органів на діяльність Університету та 

рівень прозорості роботи і прийняття рішень 

Ректорат Постійно  

6.2.5. Залучення до внутрішнього управління максимальної кількості науково-

педагогічних працівників, співробітників і здобувачів вищої освіти 

Ректорат, інститут 

(факультети) 

Постійно  



6.2.6. Забезпечення високого рівня виконання завдань та функціональних 

обов’язків кожним членом трудового колективу 

Декан, завідувачі 

кафедр, керівники 

структурних 

підрозділів 

Постійно  

6.2.7. Проведення дієвого контролю за виконанням наказів ректора, ухвал вчених 

рад і за виконанням прийнятих рішень кожним працівником Університету 
Керівники 

структурних 

підрозділів 

Постійно  

6.2.8. Формування кадрового резерву керівників інститутів, факультетів, кафедр, 

відокремлених підрозділів і включення до контракту керівників підрозділів 

плану розвитку з конкретизованими індикаторами досягнень 

Ректорат, інститут 

(факультети) 

Грудень 2024 р.  

6.3. Удосконалення змісту та форм теоретичної підготовки фахівців 

6.3.1. Удосконалення інтегрованих навчальних планів і програм навчальних дисциплін 

6.3.1.1 Забезпечення відповідності якості та змісту підготовки фахівців вимогам 

стандартів вищої освіти та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти (ESA) 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно 

 

 

6.3.1.2 Розроблення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, 

магістрів із залученням роботодавців з метою формування та розвитку 

загальних і професійних компетентностей майбутніх фахівців та 

забезпечення публічності інформації про освітні програми 

Гаранти, проектні 

групи освітньо-

професійних програм 

Січень-квітень 

(щороку) 

 

6.3.1.3 Удосконалення структурно-логічних схем підготовки фахівців освітніх 

ступенів вищої освіти бакалавра і магістра за спеціальностями на засадах 

компетентнісного підходу. Інтеграція навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів в Університеті з числа 

випускників коледжів 

Перший проректор, 

навчальний відділ 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.4 Перегляд  навчальних планів і програм навчальних дисциплін , відповідно 

до вимог внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів 

Навчальний відділ,  

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, гаранти 

освітніх програм, 

групи якості, 

завідувачі кафедр 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.5 Забезпечення оптимального співвідношення базової та вибіркової частин Перший проректор, Квітень-  



навчальних планів навчальний відділ червень 

(щороку) 

6.3.1.6 Узгодження міждисциплінарних зв’язків і забезпечення їх відповідності 

вимогам освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, магістрів 

Перший проректор, 

навчальний відділ 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.7 Удосконалення переліків вибіркових дисциплін та їх змістовного 

наповнення із врахуванням сучасних вимог підприємств і роботодавців, 

підприємств споживчої кооперації до якісного рівня підготовки випускників 

та побажань здобувачів вищої освіти 

Навчальний відділ, 

гаранти освітніх 

програм, завідувачі 

кафедр, здобувачі 

вищої освіти 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.1.8 Забезпечення максимальної інформованості здобувачів вищої освіти та 

прозорості освітнього процесу, зокрема, в частині попереднього 

ознайомлення здобувачів із переліками дисциплін вільного вибору, 

анотаціями, силабусами таких дисциплін та порядком їх вибору тощо 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, завідувачі 

кафедр, гаранти 

освітніх програм, 

куратори академічних 

груп 

Вересень-

грудень, 

квітень-червень 

(щороку) 

 

6.3.1.9 Збір, аналіз та інтерпретації інформації щодо навчальних планів і програм 

навчальних дисциплін освітніх програм та їх забезпечення, а також про 

якість навчання та викладання дисциплін, у тому числі шляхом опитувань 

учасників освітнього процесу 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, куратори 

академічних груп, 

гаранти освітніх 

програм 

Два рази в рік  

6.3.1.10 Забезпечення можливості формування у здобувачів вищої освіти 

індивідуальної освітньої траєкторії 

Навчальний відділ,  

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, гаранти 

освітніх програм, 

групи якості, 

куратори академічних 

груп, завідувачі 

кафедр 

Постійно 

 

6.3.1.11 Забезпечення наявності у навчальних планах освітніх компонент, що 

формують соціальні навички (soft skills) 

Навчальний відділ, 

гаранти освітніх 

Постійно  



програм, групи 

якості, завідувачі 

кафедр 

6.3.1.12 Введення до навчальних планів освітніх компонент, що викладатимуться 

іноземною мовою  

Навчальний відділ, 

гаранти освітніх 

програм, завідувачі 

кафедр, науково-

педагогічні 

працівники  

Травень 2022 р.  

6.3.1.13 Підготовка необхідних документів та матеріалів самоаналізу для 

проведення акредитацій освітніх програм підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти 

Навчальний відділ,  

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, гаранти 

освітніх програм, 

групи якості, 

завідувачі кафедр 

За графіком  

6.3.2. Розробка програм навчальних дисциплін, зорієнтованих на вимоги роботодавців 

6.3.2.1 Забезпечення фундаментальності та практичної спрямованості програм 

навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

Науково-педагогічні 

працівники 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 

6.3.2.2 Поточний моніторинг вимог роботодавців до потенційних працівників-

випускників закладів вищої освіти з метою забезпечення відповідності їх 

змісту програм навчальних дисциплін та використання реальних 

виробничих ситуацій для комплексу навчально-методичного забезпечення з 

кожної навчальної дисципліни навчального плану 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, гаранти 

освітніх програм, 

групи якості, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.2.3 Вивчення досвіду роботодавців щодо застосування програмних продуктів 

(цифрових технологій) та оснащення робочих місць і внесення змін у зміст 

програм навчальних дисциплін 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, науково-

педагогічні 

працівники 

Квітень-

червень 

(щороку) 

 



6.3.2.4 Надання можливості роботодавцям оцінювати якість освітнього процесу в 

Університеті, окремих освітніх компонент та результатів навчання з метою 

своєчасного коригування змісту програм навчальних дисциплін, поєднання 

освіти, науки і практики, у тому числі шляхом анкетування роботодавців 

щодо напрямів удосконалення освітніх програм та фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, гаранти 

освітніх програм,  

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.2.5 Підготовка фахівців на замовлення провідних українських підприємств за 

попередньо узгодженими навчальними планами 

Випускові кафедри Щороку  

6.3.2.6 Виконання дипломних робіт і проєктів на замовлення зовнішніх 

стейкхолдерів 

Гаранти освітніх 

програм, завідувачі 

кафедр 

Щороку  

6.3.3. Оптимізація теоретичної і практичної підготовки 

6.3.3.1 Оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу на засадах 

особистісної орієнтації, студентоцентрованого навчання, компетентнісного 

підходу, застосування прогресивних освітніх технологій, які забезпечують 

підвищення якості освіти та освітньої діяльності 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.3.2 Удосконалення змісту комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін відповідно до вимог та з використанням наскрізної 

ситуації з практичної діяльності підприємств у контексті 

міждисциплінарних зв’язків і професійних компетентностей 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.3.3 Розширення можливостей навчально-тренінгового комплексу “Віртуальне 

підприємство” для закріплення результатів навчання шляхом проведення 

занять у формі практикумів, майстер-класів, тренінгів тощо з 

використанням практичних матеріалів підприємств – баз практики 

Кафедри Березень - 

травень 2024 р. 

 

6.3.3.4 Забезпечення психологічної підготовки майбутніх фахівців на основі 

застосування методології професійного мислення та використання 

проблемних ситуацій з практики підприємств 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.3.5 Залучення до освітнього процесу працівників підприємств, діяльність яких 

має безпосереднє відношення до спеціальностей (освітніх програм) за 

якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті 

Ректорат,  

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.3.6 Організація проведення для здобувачів вищої освіти професійних тренінгів 

із представниками підприємств-роботодавців, виконання проєктів на 

замовлення підприємств 

Ректорат, Інститут 

(факультети), 

кафедри 

Постійно  



6.3.3.6 Створення бізнес-інкубаторів з метою надання всебічної підтримки 

молодіжному підприємництву, стартап-проєктам молодих підприємців 

Ректорат, Інститут 

(факультети) 

Грудень 2024 р.  

6.3.3.7 Впровадження елементів дуальної освіти під час викладання навчальних 

дисциплін з метою збалансування теоретичної і практичної підготовки 

Науково-педагогічні 

працівники  

Постійно  

6.3.3.8 Підготовка та видання підручників і навчальних посібників одноосібно та 

авторськими колективами 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.3.8 Формування та наповнення бази записами відеолекцій, що читаються 

науково-педагогічними працівниками Університету та професіоналами-

практиками 

Науково-педагогічні 

працівники 

Червень 2024 р.  

6.3.4. Розвиток інтерактивних форм навчання 

6.3.4.1 Активне впровадження в освітній процес інтерактивних форм і методів 

проведення навчальних занять 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.4.2 Проведення тренінгів, майстер-класів, авторських курсів для здобувачів 

вищої освіти, випускників, працівників споживчої кооперації та інших 

суб’єктів господарювання 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.4.3 Упровадження нових форм проведення лекційних занять з використанням  
застосунків для відеоконференцій Zoom, Google Meet, Microsoft Teams та 

інших, організація індивідуальних і групових консультацій студентів за 

допомогою таких застосунків 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.4.4 Організація проведення занять на підприємствах потенційних роботодавців Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.4.5 Впровадження проєктних технологій навчання Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.4.6 Поширення педагогічного досвіду педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти із проведенням ними майстер-класів, 

тренінгів, ситуаційних ігор, фліп-навчання, впровадження методів 

продуктивного навчання тощо 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.5. Удосконалення системи оцінювання результатів навчання 

6.3.5.1 Забезпечення високого рівня функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

Ректорат, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Постійно  

6.3.5.2 Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти для забезпечення Відділ акредитації та Постійно  



відповідності освітніх послуг вимогам суспільства та запитам особистості моніторингу якості 

освіти 

6.3.5.3 Здійснення зовнішнього моніторингу якості освіти для забезпечення 

відповідності освітніх послуг вимогам роботодавців 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, гаранти 

освітніх програм 

Постійно  

6.3.5.4 Дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

Постійно  

6.3.5.5 Удосконалення форм і методів поточного та підсумкового контролю, 

оцінювання їх ефективності, впровадження ІТ-технологій оцінювання 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, Навчально-

науковий 

інформаційний 

інститут, 

Постійно  

6.3.5.6 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут,  науково-

педагогічні 

працівники 

По завершенню 

навчального 

року  за 

результатами 

сесії (щорічно) 

 

6.3.5.7 Забезпечення ефективної системи запобігання та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу під 

час навчання та викладання з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання 

Ректорат Постійно  

6.3.5.8 Опитування здобувачів вищої освіти щодо системи оцінювання результатів 

навчання, її об’єктивності, форм та методів, що застосовуються 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, навчально-

науковий 

інформаційний 

інститут, гаранти 

освітніх програм 

Два рази в рік  

6.3.6. Впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій 

6.3.6.1 Удосконалення структури фондів бібліотеки, приведення її у відповідність з 

сучасними потребами і новими технологіями, формування інформаційних 

ресурсів 

Директор бібліотеки Постійно  



6.3.6.2 Придбання або створення оригінальних електронних підручників та 

електронних версій паперових підручників  

Директор бібліотеки, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.3 Інноваційний розвиток освітньої діяльності Університету шляхом 

подальшого впровадження в освітній процес інформаційних, 

телекомунікаційних та дистанційних технологій, інтерактивних форм і 

методів навчання 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут,  науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.4 Робота над створенням єдиної електронної бібліотеки з відкритим доступом 

для інститутів, коледжів системи кооперативної освіти: підручників, 

навчальних посібників, планів практичних (семінарських) занять та завдань 

для лабораторних робіт, завдань для самостійної роботи студентів, питань, 

задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь студентів з навчальних дисциплін 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Жовтень 2024 р.  

6.3.6.5 Використання спільних хмарних сервісів, де розміщуються науково-

методичні та презентаційні матеріали всіх кооперативних закладів вищої 

освіти 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.3.6.6 Розробка та впровадження системи підтримки дистанційної освіти 

можливостями і ресурсами електронної бібліотеки, а саме: навчання 

ефективним засобам роботи з електронною бібліотекою; каталогізація і 

систематизація інформаційних ресурсів; надання читачам персонального 

віртуального простору; довідково-інформаційне забезпечення; розвинуті 

засоби пошуку; статистична звітність 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.3.6.6 Забезпечення досягнення відповідного рівня задоволення інформаційних 

потреб Університету з метою забезпечення високої якості й ефективності 

освітньої і наукової діяльності через забезпечення інтеграції інформації із 

знань різних галузей освіти в умовах зростання потреб її використання за 

рахунок активного розвитку електронної бібліотеки та доступу до світових 

інформаційних ресурсів; трансформування інформаційно-бібліотечних 

технологій як підґрунтя оновлення ціннісних орієнтирів і пріоритетів, що 

сприятиме створенню якісно нової інформаційної продукції та послуг і 

суттєво впливатиме на зростання позитивного іміджу бібліотеки та вишів 

Директор бібліотеки, 

навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.3.6.8 Створення електронних репозитаріїв наукових праць викладачів 

Університету із вільним доступом до нього світової наукової спільноти 

Навчально-науковий 

інформаційний 

Жовтень 2023 р. 

(постійне 

 



через мережу Інтернет  інститут, науково-

педагогічні 

працівники 

оновлення) 

6.3.6.9 Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.3.6.10 Систематичне забезпечення змістовного і адміністративного супроводу веб-

сторінок Університету, факультетів (інституту) та кафедр. Розширення 

англомовного перекладу контенту 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, кафедра 

іноземних мов, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6. Розвиток дистанційних технологій навчання 

6.3.6.1 Здійснення комплексу організаційних, навчально-методичних, технічних та 

кадрових заходів, спрямованих на поетапне впровадження дистанційних 

технологій в освітній процес з усіх спеціальностей 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, інститут 

(факультети), 

кафедри, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.2 Застосування дистанційних технологій під час проведення підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.3 Забезпечення використання дистанційних курсів як обов’язкової складової 

фахової підготовки під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 

контролю та управлінню нею науково-педагогічними працівниками 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.4 Розширення інформаційно-освітнього простору для підтримки 

дистанційного навчання з використанням інформаційних і комп’ютерних 

технологій 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Жовтень 2023 р.  

6.3.6.5 Використання нових методик і педагогічних технологій дистанційного 

навчання на основі сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій як 

основи для безперервної освіти 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.6 Започаткування коротко- і середньострокових післядипломних 

дистанційних програм навчання для фахівців кооперативного сектору 

Факультети, кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

Грудень 2023 р.  



6.3.6.7 Розміщення на офіційному сайті Університету окремих дистанційних 

курсів, відео-лекцій провідних фахівців для ознайомлення в on-line режимі 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, інститут 

(факультети), 

кафедри, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.3.6.8 Підготовка методичних рекомендацій та організація консультацій для 

науково-педагогічних працівників щодо використання віртуально-

навчальних середовищ у фаховій підготовці 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Листопад 2022 р.  

6.3.6.9 Забезпечення можливості тестування знань здобувачів вищої освіти за 

допомогою дистанційних технологій як обов’язкової складової освітнього 

процесу 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.4. Удосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

6.4.1. Формування мережі баз практик і стажування здобувачів вищої освіти 

6.4.1.1 Удосконалення Положення про проведення практики студентів 

Університету 

Перший проректор, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Листопад 2021 р.  

6.4.1.2 Оновлення переліку баз проходження практичної підготовки студентів на 

підприємствах споживчої кооперації та інших суб’єктах господарювання 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.1.3 Удосконалення форм і методів практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальностями (освітніми програмами) 

Інститут, факультети, 

кафедри, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.4.1.4 Співпраця з Державною службою зайнятості у сфері формування баз даних 

підприємств, які мають потребу в молодих спеціалістах, укладення з ними 

договорів про надання можливостей проходження виробничої практики 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  



6.4.1.5 Забезпечення здобувачів вищої освіти місцями практики на підприємствах 

споживчої кооперації з перспективою подальшого працевлаштування 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.1.6 Забезпечення здобувачів вищої освіти місцями практики на підприємствах, 

що забезпечують врахування регіонального та (або) галузевого контексту 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.1.7 Укладання довгострокових угод між Університетом та підприємствами – 

базами практики з метою впровадження елементів дуальної освіти для 

окремих спеціальностей 

Ректорат, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.2. Налагодження співробітництва з підприємствами споживчої кооперації України  

та іншими суб’єктами підприємницької діяльності 

6.4.2.1 Поновлення довгострокових договорів про співпрацю Університету із 

спілками споживчих товариств областей, передбачивши в цих договорах 

пункти щодо посилення профорієнтаційної роботи в товариствах і спілках 

споживчої кооперації з метою формування контингенту студентів 

Університету та подальшого працевлаштування випускників 

Ректор Постійно  

6.4.2.2 Оновлення бази даних про підприємства, установи, організації відповідних 

галузей діяльності, які можуть бути потенційними роботодавцями для 

випускників Університету 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.2.3 Налагодження ділових зв’язків з підприємствами споживчої кооперації 

України, ритейлерами, іншими суб’єктами підприємницької діяльності 

шляхом укладання договорів про співпрацю з питань професійної 

підготовки, організації практики, працевлаштування студентів і випускників 

та надання першого робочого місця випускникам 

Ректорат, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.2.4 Підтримання системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами 

та організаціями (роботодавцями) і Університетом для отримання 

об’єктивної оцінки якості надання освітніх послуг 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.2.5 Забезпечення в рамках співпраці продовження організації стажувань 

науково-педагогічних працівників на підприємствах, в установах, банках, 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

Постійно  



страхових компаніях, у тому числі і системи споживчої кооперації, з одного 

боку, та виконання наукових досліджень за їх замовленнями, з іншого 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

6.4.2.6 Забезпечення укладання угод з стейкхолдерами щодо участі науково-

педагогічних працівників, аспірантів і студентів Університету у спільних 

інноваційних проектах, дослідженнях і розробках 

Проректор з наукової 

роботи, науковий 

відділ,  інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.2.7 Організація виконання студентами різних видів робіт для підприємств за 

принципом аутсорсингу 

Інститут, факультети, 

кафедри 

Постійно  

6.4.2.8 Залучення підприємств споживчої кооперації, особливо у районних центрах 

та у сільській місцевості, до активної профорієнтаційної та агітаційної 

роботи з метою комплектування контингенту студентів Університету та 

забезпечення потреб в кадрах підприємств споживчої кооперації 

Ректорат, приймальна 

комісія, інститут, 

факультети, кафедри, 

Студентська рада 

Постійно  

6.4.2.9 Впровадження інноваційних форм співпраці Університету з організаціями 

та підприємствами різних форм власності 

Ректорат, інститут,  

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.3. Створення філій кафедр на підприємствах 

6.4.3.1 Формування мережі філій кафедр Університету на підприємствах з метою 

поглиблення практичної підготовки студентів 

Ректорат, відділ 

акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.3.2 Формування експериментальної системи з освоєння навчальних дисциплін, 

в яких теоретичне навчання чергується з роботою у роботодавця, наукових 

лабораторіях для суміщення освітнього процесу з професійно орієнтованою 

діяльністю у філіях кафедр на виробництві тощо 

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.4.3.3 Забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Університету та інтеграції з бізнесом 

Науковий відділ, 

інститут, факультети, 

кафедри 

Постійно  

 

6.5. Розвиток кадрового потенціалу 

6.5.1. Удосконалення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

6.5.1.1 Удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності кафедр, 

інституту, факультетів і механізмів визначення рейтингу 

Перший проректор, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Постійно  



6.5.1.2 Удосконалення механізму визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників 

Перший проректор, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Постійно  

6.5.1.3 Удосконалення програм підвищення кваліфікації працівників з урахуванням 

тривалості підвищення кваліфікації та профілю відповідно до галузевого 

спрямування 

Перший проректор, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.5.1.4 Посилення інформаційного забезпечення підготовки науково-педагогічних 

кадрів і наукових досліджень, у тому числі шляхом розширення доступу до 

періодичних видань та дисертацій в електронних бібліотеках і базах даних 

України та зарубіжжя 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, науковий 

відділ 

Постійно  

6.5.1.5 Забезпечення зміцнення співпраці науки і практики, активної участі 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, 

науковців науково-дослідних інститутів НАН України та практичних 

працівників у науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях 

“круглих столів” та інших заходах 

Проректор з наукової 

роботи, науковий 

відділ, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.5.1.6 Залучення педагогічних працівників кооперативних коледжів до навчання 

аспірантурі та докторантурі Університету та здобуття ними наукових 

ступенів  

Проректор з наукової 

роботи, відділ 

аспірантури і 

докторантури 

Постійно  

6.5.1.7 Забезпечення наукового стажування викладачів на відповідних кафедрах 

закладів вищої освіти та у наукових установах, а також практичного 

стажування  у суб’єктах господарювання різних галузей діяльності на 

відповідних посадах 

Проректор з наукової 

роботи, науковий 

відділ, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.5.1.8 Забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових і 

освітніх програмах, сприяння їх академічній мобільності 

 

Проректор з наукової 

роботи, центр 

міжнародної освіти та 

співпраці, науковий 

відділ, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6. Розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників суб’єктів бізнесу 

6.6.1. Запровадження передових технологій навчання при підготовці фахівців 

6.6.1.1 Формування програм авторських курсів підвищення кваліфікації 

працівників підприємств і організацій споживчої кооперації, інших 

суб’єктів господарювання 

Інститут,  факультети, 

кафедри 

Постійно  

6.6.1.2 Впровадження дистанційних технологій навчання для надання послуг з 

отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти, підвищення 

кваліфікації фахівців суб’єктів господарювання 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, інститут 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.6.1.3 Відновлення системи підвищення кваліфікації для працівників системи 

споживчої кооперації 

Ректорат 2022 р.  

6.6.2. Розробка практично-орієнтованих програм підвищення кваліфікації кадрів 

6.6.2.1 Проведення періодичних анкетних опитувань працівників системи 

споживчої кооперації та інших підприємств з метою визначення тематики 

курсів, семінарів, тренінгів, в яких вони мають потребу  

Відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти, факультети, 

кафедри 

Постійно  

6.6.2. Розробка програм підвищення кваліфікації за галузями діяльності 

працівників 

Інститут, факультети, 

кафедри 

Постійно  

 

6.8. Наукова діяльність 

6.8.1. Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес і практичну діяльність 

6.8.1.1 Забезпечення зростання ролі Університету як лідера у формуванні галузевої 

і регіональної науково-технічної політики, виконанні наукових розробок і 

впровадженні їх у різні галузі економіки; розширення напрямів 

госпрозрахункової договірної тематики 

Науково-педагогічні 

працівники  

Постійно  

6.8.1.2 Реорганізація системи наукової діяльності Університету відповідно до 

сучасних ринкових умов, забезпечити її спрямованість на вирішення 

проблем розвитку освіти, реального сектора економіки, соціально-

економічних і науково-технічних проблем регіону, а також участь учених 

Університету в загальнонаціональних та регіональних програмах розвитку 

Ректорат, науковий 

відділ, інститут,  

факультети, кафедри 

Постійно  

6.8.1.3 Підвищення ефективності роботи наукових шкіл кафедр і наукових центрів 

Університету на основі дослідження актуальних завдань розвитку 

підприємств і організацій 

Проректор з наукової 

роботи, науковий 

відділ, завідувачі 

кафедр 

Постійно  



6.8.1.4 Формування та розвиток дослідницьких структурних підрозділів для 

реалізації завдань підготовки кадрів і забезпечення пріоритетних напрямів 

розвитку освіти та науки на основі інтеграції освітнього процесу з 

фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями 

Ректорат,  проректор 

з наукової роботи, 

науково-педагогічні 

працівники  

Постійно  

6.8.1.5 Створення кадрових, організаційно-виробничих та економічно-фінансових 

передумов для перетворення існуючих науково-дослідних структур 

Університету у сучасні багатопрофільні наукові центри європейського типу 

Ректорат Постійно  

6.8.1.6 Створення єдиної платформи (бази експертів, розробок, патентів, ідей) для 

взаємодії між викладачами та науковцями Університету, університетами-

партнерами, державними установами та компаніями в Україні і за 

кордоном, обміну інформацією, розробками, патентами, матеріалами 

лекцій, конференцій; 

Ректорат,  проректор 

з наукової роботи,  

навчально-науковий 

інформаційний 

інститут, центр 

міжнародної освіти та 

співпраці 

Постійно  

6.8.1.7 Збільшення частки наукових досліджень за напрямами, визначеними 

Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України 

пріоритетними для досліджень закладами вищої освіти, розвиток 

соціального партнерства з промисловцями і підприємцями щодо 

забезпечення проведення спільних науково-дослідних та науково-

конструкторських робіт 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.8 Виконання госпрозрахункових наукових робіт та досліджень за грантами, 

досліджень на виконання Державних цільових програм і замовлень 

підприємств та організацій 

Науковий відділ, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.9 Пошук грантових і стипендіальних програм для фінансування наукових 

досліджень та інформування науково-педагогічних працівників, аспірантів 

та студентів про умови участі у них 

Ректорат, науковий 

відділ, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці,  науково-

педагогічні працівники 

Постійно  

6.8.1.10 Забезпечення розвитку прикладних наукових досліджень, створення умов 

для подальшого впровадження їх результатів в освітній процес та практичну 

діяльність 

Ректорат Постійно  

6.8.1.11 Комерціалізація результатів наукових досліджень студентів, провідних 

науковців, аспірантів і докторантів, впровадження їх в практику 

господарювання бізнесових і виробничих структур 

Ректорат Постійно  



6.8.1.12 Проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, 

круглих столів за участю працівників кооперативних підприємств і 

організацій, бізнес-структур 

Науковий відділ,  

кафедри 

Постійно  

6.8.1.13 Підвищення ефективності роботи аспірантури та докторантури, залучення 

найкращих випускників магістратури до навчання в аспірантурі, постійне 

нарощування наукового потенціалу кафедр 

Проректор з наукової 

роботи, відділ 

аспірантури і 

докторантури,  

інститут, факультети, 

кафедри 

Постійно  

6.8.1.14 Забезпечення ефективної системи запобігання та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу під 

час провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до 

наукових досягнень 

Ректорат Постійно  

6.8.1.15 Залучення наукових працівників установ і організацій України до 

підготовки докторів філософії та докторів наук, експертизи навчальної 

літератури, стандартів вищої освіти та освітніх програм 

Ректорат, кафедри Постійно  

6.8.1.16 Визнання та запровадження науково-дослідних робіт студентів як 

обов’язкового виду навчальних занять, наукове супроводження діяльності 

наукових товариств студентів 

Ректорат, науковий 

відділ, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.8.1.17 Впровадження до освітнього процесу нових наукових, науково-технічних 

знань під час підготовки фахівців з вищою освітою 

Науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.8.1.18 Укладання угод про співробітництво та спільне проведення досліджень з 

установами НАН України 

Ректор Постійно  

6.8.1.19 Висунення наукових розробок, підручників і монографій на здобуття 

Державних премій України 

Ректорат, Вчена рада 

університету 

Постійно  

6.8.1.20 Збільшення кількості міждисциплінарних наукових досліджень Кафедри, науковий 

відділ 

Постійно  

6.8.1.21 Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти у наукових 

установах, на високотехнологічному виробництві, в зарубіжних науково-

освітніх центрах 

Ректорат, науковий 

відділ, інститут, 

факультети, кафедри, 

центр міжнародної 

освіти та співпраці 

Постійно  

6.8.1.22 Вдосконалення інформаційної й інформаційно-комунікаційної Ректорат, науковий 

відділ, навчально-

Постійно  



інфраструктур у сфері науки, розвиток уніфікованої системи баз даних 

наукових знань, системи наукової інформації Університету 

науковий 

інформаційний 

інститут 

6.8.1.23 Сприяння захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету 

Ректорат, науковий 

відділ 

Постійно  

 

6.9. Міжнародна діяльність 

6.9.1. Інтеграція Університету в європейський освітній простір 

6.9.1.1 Укладання договорів про співробітництво з провідними європейськими 

закладами вищої освіти з можливістю отримання студентами одночасно 

двох дипломів 

Ректор Постійно  

6.9.1.2 Налагодження та підтримання постійних наукових зв’язків з університетами 

України, зарубіжних країн для створення та виконання спільних наукових 

проектів 

Ректорат, науковий 

відділ,  Центр 

міжнародної освіти і 

співпраці, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.9.1.3 Удосконалення кредитно-трансферної системи навчання, створення умов 

для мобільності студентів у сфері професійного навчання 

Перший проректор, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Постійно  

6.9.1.4 Формування системи додаткової освіти для іноземної молоді Центр міжнародної 

освіти і співпраці 

Постійно  

6.9.1.5 Вивчення організації освітньої діяльності та досвіду роботи викладачів 

кооперативних закладів вищої освіти Центральної і Східної Європи 

Ректорат, науковий 

відділ,  центр 

міжнародної освіти і 

співпраці, кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.9.1.6 Розвиток нових освітніх технологій через створення віртуальних 

лабораторій з використанням SMART-технологій, електронного та 

мобільного навчання 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.9.1.6 Забезпечення підготовки дистанційних курсів з навчальних дисциплін за 

участю закладів вищої освіти – партнерів у сфері міжнародного 

співробітництва 

Центр міжнародної освіти і 

співпраці, науково-

педагогічні працівники 

Постійно  



6.9.1.8 Забезпечення створення та реалізації нових програм вищої освіти із 

урахуванням сучасних вимог європейського простору вищої освіти та ринку 

праці 

Перший проректор, 

відділ акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Постійно  

6.9.1.9 Розвиток міжнародної співпраці шляхом активізації участі студентів у 

міжнародних спортивних заходах, соціальних програмах, проектах, 

культурного обміну 

Студентська рада 

Університету, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.1.10 Утвердження авторитету Університету на міжнародному ринку освітніх 

послуг, наукових досліджень і розробок 

Ректорат, науково-

педагогічні 

працівники 

Постійно  

6.9.1.11 Забезпечення планування та координації діяльності з розробки та виконання 

міжнародних і міжрегіональних угод, договорів і програм 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.1.12 Стимулювання міжнародного співробітництва та участь у міжнародних 

дослідженнях якості освіти, міжнародних рейтингах тощо 

Ректорат Постійно  

6.9.1.13 Залучення міжнародних експертів до процесів оцінки якості вищої освіти 

Університету 

Ректорат Постійно  

6.9.2. Організація стажування та проведення практики студентів 

6.9.2.1 Активізація роботи асоціації випускників Університету з метою розширення 

баз практичної підготовки студентів 

Ректорат Постійно  

6.9.2.2 Забезпечення організації проходження практики студентами за кордоном Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.2.3 Забезпечення ефективного обміну науково-педагогічними кадрами між 

українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, зокрема 

кооперативними 

Ректорат, Центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.2.4 Забезпечення ефективності проведення міжнародних симпозіумів, 

конференцій, семінарів, зустрічей і літніх шкіл 

Ректорат, науковий 

відділ, кафедри 

Постійно  

 

6.9.3. Збільшення контингенту іноземних студентів 

6.9.3.1 Удосконалення змісту організаційно-рекламних заходів, спрямованих на 

формування контингенту студентів із зарубіжних громадян 

Приймальна комісія, 

центр міжнародної 

освіти і співпраці 

Постійно  



6.9.3.2 Налагодження співробітництва із суб’єктами підприємницької діяльності 

для здійснення організованого набору іноземних студентів 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.3.3 Розробка та впровадження адаптаційних програм і створення відповідних 

інституцій (в першу чергу дієвого кураторства) для підтримки іноземних 

студентів: правової обізнаності, медичного забезпечення, організації побуту 

й дозвілля, курсів з мовної та загальнокультурної адаптації тощо 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.9.3.4 Організація цілеспрямованої підготовки науково-педагогічних кадрів до 

викладання іноземними мовами 

Інститут, факультети, 

кафедри, центр 

сучасних 

європейських мов 

ЛТЕУ 

Постійно  

6.9.3.5 Формування та реалізація довгострокової політики у сфері мовної 

підготовки іноземних громадян 

Кафедра іноземної 

мови, центр сучасних 

європейських мов 

ЛТЕУ 

Постійно  

6.9.3.6 Стимулювання використання іноземної мови під час проведення 

навчальних занять, у наукових публікаціях, презентаціях на міжнародних 

конференціях 

Ректорат Постійно  

 

6.9.4. Удосконалення міжнародної співпраці 

6.9.4.1 Забезпечення стажування науково-педагогічних працівників за кордоном 

для виконання наукових досліджень та спільної підготовки аспірантів і 

докторантів із закордонними партнерами 

Центр міжнародної 

освіти і співпраці, 

науковий відділ 

Постійно  

6.9.4.2 Організація стажування студентів за кордоном для забезпечення практичної 

та мовної підготовки, вивчення досвіду студентського самоврядування у 

закордонних закладах вищої освіти 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці, інститут, 

факультети, кафедри 

Постійно  

6.9.4.3 Розширення мобільності студентів за рахунок участі в програмах отримання 

подвійних дипломів 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці, кафедри 

Постійно  

6.9.4.4 Розширення мобільності науково-педагогічних працівників шляхом їх 

залучення до викладацької діяльності у вишах-партнерах іноземних країн 

відповідно до укладених угод 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці, кафедри 

Постійно  



 

6.10. Забезпечення національного виховання молоді 

6.10.1 Здійснювати концепцію гуманітаризації освітнього процесу на таких засадах: 

— подоланні національного нігілізму, заідеологізованості навчання та 

виховання, девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей; 

— гуманізації навчального процесу, що полягає в утвердженні людини як 

найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та 

задоволенні освітніх потреб; 

— гуманітаризації освіти в університеті, що покликана формувати в наших 

студентів цілісні картину світу, гуманітарну культуру і планетарне мислення, 

виховувати відповідальне ставлення до навколишнього світу, суспільства і 

людини, сприяти подоланню екологічного невігластва і технократизму; 

— забезпеченні національної спрямованості освіти, що полягає у 

невіддільності освіти від національного ґрунту, її органічному поєднанні з 

національною історією і традицією; 

— нероздільності навчання і виховання, що полягає в органічному поєднанні 

навчання і виховання, підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням 

формування цілісної та всебічно розвиненої особистості, перетворенні 

системи моральних і духовних цінностей на важливий чинник виховання 

студентської молоді; 

— забезпеченні права вибору університетом, кафедрами структури 

викладання гуманітарних і соціально-політичних дисциплін, розробці 

навчальних планів, програм і силабусів, які максимально враховували би 

національні і регіональні особливості, специфіка університету та окремих 

Кафедри Постійно  

6.9.4.5 Активізація участі Університету на конкурсних засадах у міжнародних 

проектах, що реалізуються Європейськими освітніми інституціями, зокрема 

Erasmus+ тощо 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.4.6 Забезпечення реалізації спільних з кооперативними вишами країн ЄС 

науково-дослідницьких проектів, зокрема за рахунок фінансування фондів 

міжнародної технічної допомоги (Тасіs, Transform тощо) 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  

6.9.4.6 Забезпечення вивчення досвіду зарубіжних закладів вищої освіти з 

модернізації системи освіти, зокрема запровадження системи професійного 

зростання в рамках концепції “Навчання протягом всього життя” 

Ректорат, центр 

міжнародної освіти і 

співпраці 

Постійно  



спеціальностей, досягнення світової науки та практики; 

— неперервності гуманітарної і соціально-політичної освіти протягом всього 

періоду навчання в університеті. 

6.10.2 Забезпечувати вивчення усіма студентами обов’язкових базових курсів з 

таких дисциплін як історія України та її державності, філософія, ділова 

українська мова, політологія, соціологія, іноземні мови, а також на 

вибірковій основі авторських навчальних курсів з усіх гуманітарних 

дисциплін 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи 

Постійно  

6.10.3 Проводити тематичні вечори: "Зови мене сином своїм, Україно" (Т. 

Шевченко); День скорботи (Чорнобильська трагедія); Святкування Святого 

Миколая (Благодійна акція для дітей) 

Куратори 

академічних груп, 

Студентська рада 

Щороку  

6.10.4 Викладати для студентів цикли лекцій: Визначні постаті в історії Львівського 

торговельно-економічного університету; Проблема демократії в концепціях 

українських національно-патріотичних сил; Іван Франко – український 

мислитель світового масштабу; Наукове товариство ім. Т. Шевченка (150 

років на службі української науки) 

Кафедри 

гуманітарних 

дисциплін 

Постійно  

6.10.5 Організовувати постійні зустрічі ректорату, деканів факультетів, кафедр зі 

студентським активом  

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи 

Вересень 

(щороку) 

 

6.10.6 Залучати психолога університету, студентського омбудсмена для 

спілкування зі студентами на теми “Емоційний інтелект”, “Базові емоційні 

потреби” 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи 

Постійно  

6.10.7 Оформляти виставки світлин з вшанування Героїв небесної сотні та 

випускників університету, які брали у війні з Російською федерацією з 2014 

року 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, деканати, 

кафедри 

Постійно  

6.10.8 Забезпечувати проведення роз’яснювальної роботи щодо правових аспектів 

здійснення державного управління та правил поведінки в умовах пандемії 

коронавірусу 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, кафедри 

права 

Постійно  

6.10.09 Проводити культурно-освітню роботу зі студентами, спрямовану на 

оволодіння навичками критичного мислення, вміння чітко формувати власну 

думку і аргументовано її обстоювати 

Кафедри разом із 

студентськими 

організаціями 

Постійно  



6.10.10 Організовувати виставки, присвячені книжковим новинкам, популяризувати 

серед студентства традиції читання патріотичної літератури, що є одним з 

інструментів боротьби з рецидивами гібридної війни 

Бібліотека, кафедри 

гуманітарних 

дисциплін 

Постійно  

6.10.11 Систематично проводити заходи, орієнтовані на формування опірності 

ворожій російській пропаганді та поваги до української державності 

Кафедри 

гуманітарних 

дисциплін 

Постійно  

6.10.12 Розширити галерею видатних діячів науки та культури в актовій залі 

університету 

Ректорат Вересень 2023 р.  

6.10.13 Підготувати серію теле- радіопередач, статей, нарисів, репортажів та 

спогадів в газетах та інших засобах масової інформації про Львівський 

торговельно-економічний університет 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи 

До 205-річчя від 

заснування 

 

6.10.14 Залучати органи студентського самоврядування до формування і реалізації 

державної політики соціального становлення молоді, виконання державних 

молодіжних програм 

Помічник ректора з 

організаційних 

питань та роботи зі 

студентами 

Постійно  

6.10.15 Розробити заходи щодо створення тимчасових і сезонних робочих місць для 

студентської молоді, передбачивши, зокрема організацію роботи 

студентських загонів, молодіжних бірж праці 

Помічник ректора з 

організаційних 

питань та роботи зі 

студентами 

Червень 2023 р.  

6.10.16 Забезпечити перехід від "закритої" моноідеологічної методології 

дослідження і розробки гуманітарних проблем та викладання гуманітарних 

дисциплін, до сучасної методології, яка виходить з принципу плюралізму 

наукових підходів і методик, відкритості до інноваційних точок зору, 

толерантності щодо оригінальних ідей і концепцій, дискусійного способу 

з’ясування істини, діалогових форм навчання 

Ректорат Постійно  

6.10.17 Гуманітарну освіту університету спрямовувати на утвердження українського 

народу як рівного серед рівних поміж інших народів світу, як народу, що має 

свою історію, культуру, ментальність і державу, що прагне жити у 

співдружності з усіма народами та державами світу. Вона не переслідує мети 

возвеличення українства над іншими народами, не має агресивних потягів, не 

спрямована на приниження чи пригнічення інших етносів, народностей, націй 

Кафедри 

гуманітарних 

дисциплін 

Постійно  

6.10.18 Формувати високоосвічених, професійно зорієнтованих, інтелігентних 

особистостей, спроможних знайти місце в умовах складних життєвих реалій; 

докорінно переглянути філософсько-ціннісні засади освіти, її істотну 

Ректорат Постійно  



структурно-організаційної перебудову. У в цьому має бути головний сенс 

роботи університету 

6.10.19 Раді університету з навчально-виховної роботи спільно з органами 

студентського самоврядування проводити круглі столи, на яких обговорити 

шляхи оптимізації співпраці між адміністрацією університету і студентською 

радою; роботу студентського активу щодо проведення заходів національно-

патріотичного характеру; побутові, організаційні та інші проблеми, пов'язані з 

діяльністю студентської ради, навчання та проживання студентів у гуртожитках 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, студентське 

самоврядування 

Постійно  

6.10.20 Пріоритетним завданням вважати глибоке і осмислене засвоєння студентами 

історичного досвіду українського народу, виховання поваги до національної 

символіки, формування політичної культури. Систематично проводити 

вечори запитань і відповідей, круглі столи, дискусії та інші заходи з метою 

реалізації цих завдань 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, кафедра 

історії і філософії 

Постійно  

6.10.21 На засіданнях ректорату, Вченої ради університету та факультетів 

систематично обговорювати стан розвитку та функціонування української 

мови. Розробити систему науково-методичної, кадрової, матеріальної 

підтримки розвитку української мови в університеті 

Ректорат, Вчена 

рада, кафедра 

іноземних мов 

Постійно  

6.10.22 Систематично організувати книжкові виставки нових надходжень художньої 

літератури українською новою та літератури, присвяченої знаменним датам з 

української історії та культури 

Бібліотека Постійно  

6.10.23 Організовувати проведення літературно-мистецьких вечорів присвячених 

видатним українським письменникам, артистам, художникам, діячам науки 

та культури 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи 

Постійно  

6.10.24 Виховну роботу в університеті спрямувати на формування національної 

самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я 

України. Передбачити освоєння студентами національних цінностей, відчуття 

причетності до розбудови національної держави, патріотизм, що сприяє 

утвердженню власної гідності, внутрішньої свободи, гордості за свою землю 

Ректорат, кафедри 

разом із органами 

студентського 

самоврядування 

Постійно  

6.10.25 Забезпечити викладачами кафедр послідовне висвітлювання інформації 

заходів з виховної роботи у засобах масової інформації (газетах “Вісті”, 

“Студентський меридіан” та на сайтах університету). 

Факультети, кафедри Постійно  

6.10.26 Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, 

формування активної громадянської позиції, національно-патріотичної 

свідомості та інтеграції до європейської спільноти 

Деканати, кафедри Постійно  



6.10.27 Активізація участі студентів університету у виступах на конкурсах 

художньої творчості, спортивних святах, концертах, літературних вечорах 

("День ЛТЕУ", фестиваль "Студентська весна", "День вишиванки", "Різдвяна 

коляда" тощо) 

Деканати, кафедри,  

за сприянням 

Студентської ради, 

хорова капела 

"Мрія", капела 

бандуристок 

"Галичанка" 

Постійно  

6.10.28 Залучення здобувачів вищої освіти до досліджень історико-культурної 

спадщини споживчої кооперації України. Проведення конкурсів творчості на 

тему “Кооперація очима студентів” 

Кафедри,  за 

сприянням 

Студентської ради, 

наукові студентські 

гуртки 

Постійно  

6.10.29 Комплексне опитування ступеня задоволення студентів рівнем виховної 

роботи та соціального захисту в освітньому процесі 

Інститут, деканати Вересень 

щороку 

 

6.10.30 Забезпечення умов для здорового способу життя студентів з урахуванням 

фізіологічних норм оздоровчої рухової активності та розвитку спорту. 

Проведення щорічних турнірів з волейболу, футболу та інших видів спорту 

Кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Постійно  

6.10.31 Удосконалення форм виховних заходів, спрямованих на вивчення 

національних традицій та культурних надбань народів світу із залученням 

іноземних студентів  

Заступники  

завідувачів з 

виховної роботи 

Постійно  

6.10.32 Залучення студентів до заходів, спрямованих на естетичне виховання, 

розвиток художніх здібностей і творчої діяльності, формування естетичних 

поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях і 

кращих надбаннях світової культури 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи 

Постійно  

6.10.33 Організація заходів щодо проведення Днів Європи, Європейських тижнів 

місцевої демократії: проведення лекцій, тематичних виставок літератури, 

колективних обговорень тощо 

Ректорат, кафедри Травень 

(щороку) 

 

6.10.34 Ознайомлення з нормами і принципами міжнародного права та чинного 

законодавства України за темами: “Міжнародне право як юридична 

категоріяˮ, “Норми правової культури студентаˮ, “Захист прав людини в 

світлі міжнародного законодавстваˮ 

Юридичний 

факультет, кафедра 

теорії держави і 

права 

2021-2025 рр.  

6.10.35 Організація дозвілля студентів, проведення заходів для сприяння їхньому 

духовному і професійному розвитку (круглих столів, дискусійних клубів, 

тематичних вечорів, зустрічей із відомими людьми, відвідування театрів, 

Куратори 

академічних груп,  

Студентська рада  

Постійно  



музеїв з метою підвищення культурного рівня та національно-патріотичного 

виховання, у тому числі іноземними мовами) 

6.10.36 Проведення конкурсу “Кращий знавець національних традицій свого краюˮ  Кафедра історії і 

філософії 

Щорічно,  

квітень 

 

6.10.37 Активне поширення серед студентів волонтерського руху, благодійності, 

участі в акціях милосердя як способу виховання у студентів почуття 

відповідальності. Підтримка та зустрічі з учасниками бойових дій. 

Виховання проявів турботи до осіб з особливими потребами, сиріт, дітей, які 

перебувають у будинках-інтернатах та дитячих будинках, почесного 

донорства тощо 

Деканати,  

кафедри, куратори 

2021-2025 рр.  

6.10.38 Популяризація правової культури, виховання у студентів потреби в активній 

протидії корупції, антигромадській поведінці, правопорушенням, 

бездуховності, жорстокості. Сприяння впровадженню нових форм і методів 

висвітлення цих проявів у інформаційних джерелах і соціальних мережах 

Деканати, кафедри, 

Студентська рада 

Постійно  

6.10.39 Забезпечення роботи відео-клубу для студентів (систематичний перегляд 

художніх та документальних фільмів іноземною мовою) 

Кафедри,  

Студентська рада 
2021-2015 рр.  

6.10.40 Організація та проведення різнопланових екскурсій іноземними мовами, 

відвідувань історико-культурних пам’яток, видатних місць,  тижня культури 

країн, мова яких вивчається тощо 

Кафедра іноземних 

мов 
2021-2015 рр.  

6.10.41 Залучення студентів до участі у заходах Британської Ради,  Французького 

альянсу,  польського консульства у Львові,  консульства Чеської Республіки 

у Львові 

Кафедра іноземних 

мов 
2021-2015 рр.  

6.10.42 Проведення вечорів професійного спрямування “День спеціальності”,  

“Зустріч із  першокурсниками” тощо  

Кафедри,  

Студентська рада 

Щорічно  

 

6.11. Розвиток матеріально-технічної бази Університету 

6.11.1 Модернізація матеріально-технічної бази Ректорат, деканати, 

кафедри 

Постійно  

6.11.2 Оновлення комп’ютерної техніки та комп’ютерних лабораторій  Ректорат, НН 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.11.3 Оптимізація використання аудиторного фонду, забезпечення передачі в 

оренду тимчасово вільних площ, використання отриманих коштів для 

модернізації інфраструктури Університету 

Ректорат Постійно  



6.11.4 Проведення опоряджувальних робіт у житлових кімнатах і приміщеннях 

загального користування гуртожитків 

Коменданти 

гуртожитків, 

Студентська рада  

Постійно  

6.11.5 Забезпечення ефективного використання матеріалів, енергоресурсів, 

безпечності та надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж 

шляхом своєчасної профілактики, модернізації, проведення капітальних, 

поточних ремонтів тощо 

Ректорат, бухгалтерія Постійно  

6.11.6 Поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці за рахунок реконструкції 

системи кондиціювання, опалення, вентиляційних систем, ремонту і 

технічного переоснащення навчальних і службових приміщень 

Ректорат, бухгалтерія Постійно  

6.11.6 Поліпшення організації харчування працівників і студентів, розширення 

побутових послуг 

Ректорат, бухгалтерія, 

завідувачі їдалень 

Постійно  

6.11.8 Забезпечення стабільного фінансово-економічного стану на основі 

диверсифікації фінансової бази, розширення переліку платних освітніх та 

інших послуг, збільшення надходжень за рахунок інших джерел, 

раціонального та економного їх витрачання, залучення інвесторів 

Ректорат Постійно  

6.11.9 Організація і підтримка проведення колективних заходів на рівні кафедр, 

факультетів та Університету в цілому для формування корпоративних 

відносин 

Інститут 

(факультети), 

кафедри 

Постійно  

6.11.10 Удосконалення електронного документообігу та розвиток мережі 

“електронних сервісів” в Університеті 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.11.11 Реалізація ліцензійних та акредитаційних вимог до матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу (навчальні площі, лабораторна та 

комп’ютерна бази, спортивні споруди) 

Ректорат, відділ 

акредитації та 

моніторингу якості 

освіти 

Постійно  

6.11.12 Створення центрів колективного використання наукового та комп’ютерного 

обладнання, розширення кількості користувачів (у тому числі на 

комерційній основі) 

Навчально-науковий 

інформаційний 

інститут 

Постійно  

6.11.13 Створення наукових лабораторій сучасного рівня та їх оснащення науковим 

обладнанням 

Ректорат, Інститут 

(факультети), кафедри 

Постійно  

6.11.14 Модернізація існуючих лабораторій для проведення наукових досліджень Ректорат, Інститут 

(факультети), 

кафедри 

Постійно  



 

6.11.15 Впровадження за підтримки бізнесу сучасних енергозберігаючих технологій 

і систем опалення навчальних корпусів і підвищення енергоефективності 

функціонування майнового комплексу 

Ректорат Постійно  

6.11.16 Забезпечення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці студентів і 

персоналу 

Ректорат, провідний 

фахівець з охорони 

праці  

Постійно  



7. Прикінцеві положення 

 

1. Програма схвалюється Зборами трудового колективу Університету і 

затверджується вченою радою. 

2. Індикатори розвитку конкретизуються на кожен календарний рік для 

Університету в цілому, факультетів і кафедр з визначенням терміну досягнення. 

3. Звітність про ступінь виконання Програми здійснюють керівники 

структурних підрозділів. 

4. Відповідальність за виконання Програми діяльності несе ректор, 

проректори і декани факультетів (директори інститутів). 

5. Керівництво виконанням цільових програм здійснюють ректор і 

проректори за функціональними напрямами діяльності: 

- управління діяльністю Університету – ректор;  

- освітня діяльність – перший проректор; 

- науково-інноваційна діяльність – проректор з наукової роботи; 

- міжнародна діяльність – керівник Центру міжнародної освіти та 

співпраці; 

- гуманітарна сфера – проректор з навчально-виховної роботи; 

- матеріально-технічна база, фінансова діяльність і соціальний захист – 

головний бухгалтер. 

6. Звіти про результати діяльності здійснюються щорічно за напрямами та 

видами діяльності, що наведені в Програмі.  

7. Проректори за напрямами діяльності звітують про виконання завдань та 

досягнення індикаторів розвитку на засіданні вченої ради Університету раз на 

півріччя, а декани (директор інституту) та керівники підрозділів – протягом 

року. 


