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SWOT-АНАЛІЗ УНІВЕРСИТЕТУ

НАШІ СИЛЬНІ СТОРОНИ НАШІ СЛАБКІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

• позитивний імідж, традиції та 
корпоративна  культура;
• унікальність профілю Університету в 
академічному середовищі;
• людський капітал з високою 
концентрацією талантів;
• ефективна система мотивації 
професорсько-викладацького складу та 
співробітників Університету;
• наявність ефективних наукових шкіл;
• наявність унікальних спеціальностей та 
освітніх програм;
• значні матеріальні активи базової та 
соціальної діяльностей;
• прозорість управлінських і виконавчих 
структур;
• сучасна потужна матеріально-технічна 
та лабораторна бази;
• доступність системи інноваційних і 
дистанційних форм навчання;
• надійність зв’язків з міжнародними 
партнерами, підприємствами та 
організаціями, бізнес-структурами та 
органами державного управління;
• відповідність встановлених вимог 
умовам навчання та побуту студентів

• недостатній рівень академічної 
мобільності серед викладачів та 
студентів;
• низький конкурс серед абітурієнтів 
щодо вступу на окремі спеціальності;
• недостатня кількість публікацій у 
виданнях із наукометричних баз 
даних;
• зниження рівня можливості 
залучення іноземних студентів 
унаслідок впливу зовнішніх чинників 
(пандемія COVID-19, світова фінансово-
економічна криза тощо) ;
• незначна кількість наукових 
досліджень у кооперації з іноземними 
партнерами

• посилення цифрової трансформації 
Університету в освітніх, наукових та 
управлінських процесах;
• удосконалення динамічної системи 
рейтингування викладачів та 
співробітників Університету;
• відкриття затребуваних і унікальних 
освітніх програм;
• розвиток наукової діяльності внаслідок 
виконання грантових проєктів;
• відкриття програм бізнес-освіти;
• розвиток міжнародної діяльності;
• упровадження додаткової та 
інклюзивної освіти

• зниження якості освітнього рівня 
прийнятих абітурієнтів;
• зменшення кількості студентів;
• обмеження державного фінансування 
освітньої діяльності;
• зростання конкуренції в освітньому 
сегменті України;
• збільшення середнього віку науково-
педагогічних працівників;
• уплив зовнішніх факторів (інфляційні 
процеси, нестабільна фінансово-
економічна ситуація, пандемія COVID-19
та її наслідки, зниження рівня 
платоспроможності громадян тощо);
• перманентний виїзд абітурієнтів за 
кордон на навчання;
• зниження рівня інтелектуалізації 
людського капіталу 3



МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ

Нашими стратегічними цілями є висока якість освіти,
розвиток науки та інтеграція у світовий науково-освітній
простір.

Ресурсами для реалізації трьох стратегічних цілей
Університету є персонал, інфраструктура та фінансові ресурси.

Чотири стратегічні теми демонструють наш підхід щодо
досягнення визначених цілей: освітня діяльність, наукова
діяльність, цифрова трансформація і міжнародне просування та
імідж.

НАША МІСІЯ:
підготовка висококваліфікованих фахівців для міського
господарства, здатних забезпечувати територіальний розвиток
нанаціональному, регіональному тамісцевому рівнях

БАЧЕННЯ:
• увійти до складу провідних закладів вищої освіти (ЗВО)
України за вітчизняним та міжнародним визнанням як
освітній, науково-дослідницький та інноваційний центр;
• стати повноправним членом світової університетської
спільноти шляхом розширення міжнародного
співробітництва;
• створення умов для досягнення студентами Університету
високих особистих та професійних стандартів;
• бути гідним та соціально відповідальним партнером
Держави у її розбудові, економічному зростанні та
культурному добробуті.

РЕАЛІЗАЦІЯНАШОГОБАЧЕННЯ
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КОМПЛЕКСНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ

Корпоративні цілі

Показники 
результативності 
Університету

Дії щодо вдосконалення 
Стратегії на 

університетському рівні

Показники 
підрозділів 

доповнюються 
загальними 
показниками 
Університету 

Цілі підрозділу

Показники 
результативності 

підрозділу та їхні цільові 
значення

Дії щодо вдосконалення 
Стратегії на рівні

структурного підрозділу

Показники 
співробітників 
доповнюються 
загальними 
показниками 
підрозділу, 
значення 
фіксуються 

в стратегічному 
плані підрозділу 

кафедри 

СТРАТЕГІЧНИЙ РІВЕНЬ 
(ПОКАЗНИКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ)

ТАКТИЧНИЙ РІВЕНЬ 
(ПОКАЗНИКИ 

ПІДРОЗДІЛУ КАФЕДРИ)

ОПЕРАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 
(ПЕРСОНАЛЬНІ 
ПОКАЗНИКИ)

Індивідуальні завдання 
співробітника

Показники 
результативності роботи 

співробітника та їхні 
цільові значення

Персональні 
показники, 
значення 

фіксуються в 
індивідуальному 
плані роботи 
викладача/
контракті
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ
«ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ»

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ «ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ» включає зміст освіти та
актуальність освітніх пропозицій, якість освіти та освітньої діяльності,
особистий розвиток здобувачів освіти.

МЕТА – формування і реалізація комплексних освітніх пропозицій, які
зорієнтовані на потреби здобувачів освіти, поєднують сучасні досягнення
відповідної сфери знань, ефективні практики навчання та викладання,
сприяють розвитку самодостатньої особистості з активною життєвою
позицією та високим рівнем соціальної відповідальності.

Для досягнення мети ми визначаємо та зосереджуємо увагу на таких
ключових активностях:

Ключові
показники

ефективності

Кількість англомовних
освітніх програм

підготовки бакалавра
за денною формою здобуття 

вищої освіти

Кількість англомовних 
освітніх програм 

підготовки магістра
за денною формою здобуття

вищої освіти

Кількість освітніх програм,
якість реалізації яких

за результатами анкетування
оцінено здобувачами освіти
на рівні не менше 8 балів

Цільові
значення
на 2025 рік

5 3 > 90

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

• функціонування ефективної системи моніторингу потреб здобувачів
освіти, формування освітніх пропозицій відповідно до потреб економіки
регіону та країни, запиту глобального ринку праці;
• функціонування ефективної системи професійного розвитку науково-
педагогічних, педагогічних працівників, інженерно-технічного персоналу
лабораторій, викладачів та методистів навчальних центрів. Поширення
практики залучення до навчального процесу провідних фахівців-практиків;
• інтернаціоналізація освітньої діяльності, професійної активності науково-
педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;
• розвиток та системне вдосконалення освітньої діяльності, технологій і
методів навчання та викладання на засадах студентоцентрованого підходу
та академічної автономії викладача;
• забезпечення учасників освітнього процесу матеріально-технічними та
інформаційними ресурсами, засобами навчання, необхідними для
досягнення мети й передбачених освітньою пропозицією результатів
навчання;
• удосконалення умов навчання та розвиток освітніх послуг для осіб з
особливими освітніми потребами;
• забезпечення ефективного функціонування та подальшого розвитку
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;
• популяризація принципів академічної доброчесності, забезпечення
ефективного функціонування системи запобігання та виявлення плагіату
для всіх учасників освітнього процесу;
• забезпечення ефективного функціонування та подальшого розвитку
системи виховної роботи з молоддю, створення умов для всебічного
розвитку здобувачів освіти, популяризація засад безперервного особистого
розвитку, здорового способу життя, відповідального споживання.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ
«НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» включає:

Ключові показники
ефективності Індекс Хірша Scopus Масова частка фінансових надходжень

від міжнародних грантів до наукового
фонду Університету, %

Цільові значення
на 2025 рік

50 30

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

• підвищення рівня популяризації та комерціалізації результатів
наукової діяльності Університету;

• забезпечення якісного складу науково-педагогічних працівників
Університету;

• гармонізації ліцензійного обсягу підготовки докторів наук та PhD;

• підвищення публікаційної та інноваційної активності науково-
педагогічних працівників Університету;

• гармонізації структури фінансових надходжень до наукового фонду
Університету;

• розвитку студентської науки та молодих учених.

МЕТА – формування успішного та інтерактивного наукового
співтовариства,що динамічно розвивається.

• розвиток наукової, експертно-аналітичної та інноваційної діяльності;
• розвиток інфраструктури забезпечення і стимулювання наукових
досліджень;

• розвиток міжнародного наукового співробітництва.

Ми досягнемо нашої метишляхом:
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ
«ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ»

МЕТА – створення сучасної цілісної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури, яка об’єднує всі цифрові ресурси Університету,
забезпечує умови для постійного підвищення якості освіти і досліджень,
робить його конкурентоспроможним завдяки використанню сучасних
цифрових технологій.

Ми досягнемо нашої метишляхом:

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

• підвищення якості та прозорості освітньої діяльності внаслідок
забезпечення навчально-методичної бази сучасними цифровими
технологіями, розвитку інформаційно-освітнього середовища Університету,
широкого впровадження комп’ютерних технологій у змішане та дистанційне
навчання;
• активного застосування цифрових технологій в усіх сферах діяльності
Університету;
• розвитку інституційного репозиторію, постійного оновлення системи
електронних журналів та конференцій, просування наукових профілів
співробітників Університету;
• підвищення ефективності управління Університетом внаслідок поетапного
запровадження електронного документообігу з використанням сучасних
хмарних технологій і впровадження системи бізнес-аналітики, яка
забезпечить керівників усіх рівнів вірогідною інформацією про стан справ у
всіх сферах діяльності Університету;
• якісної репрезентації Університету у світовому інформаційному просторі
шляхом розвитку університетських освітніх електронних ресурсів, підвищення
показників міжнародних вебометричних рейтингів, рейтингу прозорості;
• удосконалення системи е-портфоліо викладача та постійної модернізації
рейтингової системи Університету;
• міграції на хмарні технології, що дасть змогу забезпечити мобільність і
актуальність освітніх ресурсів та задіяти власні мобільні пристрої;
• розвитку корпоративної комп’ютерної мережі до рівня, достатнього для
ефективного функціонування програмно-технологічних засобів і забезпечення
всіх здобувачів вищої освіти та співробітників єдиним персоніфікованим
доступом (розподіленим за рівнями) до внутрішніх і зовнішніх інформаційних
ресурсів Університету;
• удосконалення наявних е-систем (веб-сервісів, сервісу спільної роботи,
е-навчання);
• упровадження віртуальних лабораторій і лабораторій з віддаленим
доступом для забезпечення ефективної організації дистанційного навчання
студентів технічних спеціальностей;
• упровадження технологій штучного інтелекту і машинного навчання в
освітньо-наукову діяльність Університету.

Ключові показники 
ефективності

Залучення науково-педагогічного
персоналу Університету до 

процесів цифрової
трансформації, %

Залучення студентів до процесів
цифрової трансформації, %

Цільові значення
на 2025 рік 100 100 8



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ «ІНТЕГРАЦІЯ ДО СВІТОВОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ» включає інтернаціоналізацію освітньої та наукової
діяльностей Університету.

КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ – включення Університету до
ТОР-1000 ЗВО у провідних світових рейтингах (QS Rankings, Times Higher
Education, Shanghai Ranking).

• сприяння стажуванню науково-педагогічних працівників у
наукових та освітніх зарубіжних установах;

• розвитку академічної мобільності із зарубіжними ЗВО серед
здобувачів Університету;

• залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових
працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі в
педагогічній, науково- педагогічній та науковій роботі;

• адаптації освітніх програм до аналогічних програм провідних
зарубіжних ЗВО;

• збільшення кількості іноземних здобувачів та розвитку експортних
освітніх послуг;

• зростання рівня якості розробки та реалізації грантових та інших
проєктів із різними групами міжнародних стейкхолдерів.

МЕТА – посилення позицій у передових світових рейтингах ЗВО, наукової
та освітньої взаємодії зі світовим науково-освітнім простором.

Ми досягнемо нашої метишляхом:

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ
«ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ 

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»
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Реалізація стратегічних цілей
забезпечується шляхом 
високого професіоналізму
кадрового складу, ефективно
працюючої інфраструктури
і фінансової стабільності

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
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РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.
ПЕРСОНАЛ

• формування професорсько-викладацького складу з високим
науковим рівнем і володінням сучасними технологіями навчання;

• сприяння розвитку колегіальності, толерантності, захисту
професійної честі та гідності завдяки сприянню корпоративної етики
щодо «Кодексу честі Університету»;

• створення атмосфери довіри, взаємної підтримки та сприятливого
соціально-психологічного клімату серед студентів, викладачів і
співробітників Університету;

• удосконалення системи мотивації викладачів та співробітників
Університету внаслідок гармонізації динамічної рейтингової системи
«показник – рейтинг – контракт»;

• розробки освітніх наукових програм підготовки докторів філософії
та наукових програм підготовки докторів наук, здійснення їхньої
акредитації;

• створення умов для професійного зростання молодих науковців і
викладачів із метою інтеграції у світову викладацьку та наукову
спільноту;

• збереження науково-педагогічного потенціалу заслужених і
досвідчених старших колег, запозичення їхнього професійного
досвіду;

• проведення зустрічей адміністрації, студентських організацій,
профкому студентів із колективом викладачів та студентів з метою
розгляду проблемних аспектів.

МЕТА – оцінювати, підтримувати, розвивати й використовувати весь
потенціал співробітників, щоб забезпечити ефективне функціонування
Університету.

Ми досягнемо нашої метишляхом:

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ключові показники ефективності Кількість працівників відповідно
до кількості студентів

Цільові значення
на 2021–2025 роки

За нормативом
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РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.
ІНФРАСТРУКТУРА

• упровадження процесів проєктного управління в діяльність Університету;

• удосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури та систем
Університету: інформаційно-аналітичної, електронного документообігу та
контролю управлінських рішень;

• поліпшення використання простору Університету й забезпечення
енергоефективності;

• формування програми підготовки ефективної команди лідерів для
управлінського кадрового резерву Університету;

• упровадження системи ефективного оперативного реагування («гарячі
телефонні лінії», «електронні скриньки антикорупційного центру довіри»,
«руйнування бюрократії» тощо) на звернення студентів, викладачів та
співробітників Університету;

• створення онлайн-платформи Університету для доступу стейкхолдерів до
інформації про інновації (патенти, винаходи);

• забезпечення функціонування сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій та «хмарних» сервісів для ефективного управління базовими
процесами в Університеті;

• упровадження відеотрансляцій засідань учених рад інститутів
Університету;

• активної співпраці з органами місцевого самоврядування та іншими
ключовими партнерами щодо низки питань, зокрема стратегічного та
місцевого планування, транспорту тощо.;

• визнання внеску наших випускників і асоційованих друзів у сьогодення
та майбутнє життя Університету.

МЕТА – забезпечити підтримку процесної діяльності Університету
стосовно створення умов щодо підвищення ефективності навчально-
наукового середовища у світових рейтингах університетів.

Ми досягнемо нашої метишляхом:

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ключові показники ефективності Рівень задоволеності студента навчальними ресурсами 
(бібліотека, інформаційні технології, розклад занять, 

оснащення та обладнання), %

Цільове значення
на 2025 рік

90
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РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

• підвищення якості підготовки фахівців за спеціальностями
(освітніми програмами) Університету як запоруки збільшення
контингенту студентів;

• інтенсифікації впровадження енергозберігаючих технологій у всіх
приміщеннях Університету за програмою «Зелений університет»;

• створення тренінг-центру та сертифікаційних центрів для
залучення додаткових коштів;

• запровадження дистанційних програм підготовки студентів;

• розробки програм паралельного здобуття освіти за різними
спеціальностями на базі впровадження програм дистанційного
навчання;

• інтенсифікації роботи центру підвищення кваліфікації;

• розробки та координації нової кампанії щодо залучення коштів,
зокрема від меценатства, фандрайзингу та краудфандингу;

• подальшого розвитку структури управління для підвищення якості
прийняття рішень і підзвітності.

МЕТА – зміцнити фінансове становище Університету щодо можливості
досягнення стратегічних цілей і зміцнення його конкурентної позиції.

Ми досягнемо нашої метишляхом:

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ:

Ключові показники ефективності Відношення загальних річних фінансових надходжень
до річних витрат

Цільове значення
на 2025 рік

1,1
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Наш підхід щодо досягнення
стратегічних цілей
викладений
у стратегічних темах

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
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СТРАТЕГІЧНІ ТЕМИ. 
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИЩА ОСВІТА:
• формування актуальних освітніх пропозицій, спрямованих на
підготовку фахівців для життєзабезпечення міст і територій відповідно
до потреб економіки регіону, країни, запиту глобального ринку праці;
• поширення практики застосування англійської мови як невіддільного
складника освітньої та наукової діяльності;
• зміцнення рівня практичної підготовки студентів шляхом реалізації
засад дуальної освіти, залучення до навчального процесу провідних
фахівців-практиків, організація проєктно-орієнтованого навчання;
• вдосконалення технологій дистанційного навчання;
• розвиток інклюзивної освіти та освітніх пропозицій для осіб з
особливими освітніми потребами.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ТА КАДРОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:
• розвиток системи короткострокових курсів підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників та інженерно-технічного персоналу
кафедр Університету;
• забезпечення відповідності підвищення кваліфікації професійним
потребам науково-педагогічних, педагогічних працівників, інженерно-
технічного персоналу;
• збільшення кількості науково-педагогічних працівників із досвідом
практичної роботи або стажування на виробництві;
• збільшення кількості науково-педагогічних працівників, рівень
володіння англійською мовою яких підтверджено зовнішнім
сертифікатом;
• розвиток компетентностей науково-педагогічних працівників щодо
використання сучасного спеціалізованого, що відповідає фаху,
устаткування, програмного забезпечення;
• сприяння реалізації принципів академічної свободи викладача у
процесі упровадження нових методів і форм навчання.

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
• розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти як
ефективного інструмента вдосконалення та підвищення рівня освітніх
послуг;
• посилення ролі й активності здобувачів вищої освіти у процесах
забезпечення якості освітньої діяльності;

ЗАВДАННЯ
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СТРАТЕГІЧНІ ТЕМИ. 
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

• акредитація освітніх програм як підтвердження відповідності якості
освіті та освітньої діяльності вимогам чинної нормативної бази та
пріоритетам розвитку системи вищої освіти в Україні;
• запровадження ефективної системи працевлаштування, моніторингу
професійних досягнень та кар’єрного зростання випускників.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ У ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ  
ХНУМГ ім. О. М. БЕКЕТОВА:
• удосконалення роботи Електромеханічного та Житлово-
комунального фахових коледжів у контексті головних пріоритетів
розвитку освітньої діяльності Університету.

НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМЖИТТЯ:
• розвиток системи освіти протягом життя, поширення спектру
додаткових освітніх послуг;
• розвиток партнерства між Університетом та бізнес-структурами для
розробки та впровадження спільних програм, зокремаMBA;
• оновлення портфелю навчально-консультаційних програм і тренінгів
із використанням сучасних технологій, інструментів та кращої
міжнародної та української бізнес-практики;
• удосконалення програм підвищення кваліфікації управлінських
кадрів, зокрема на базі міжнародного співробітництва;
• розробка та впровадження дистанційних програм другої вищої
освіти;
• розвиток профорієнтаційного консалтингу шляхом організації і
проведення індивідуальних консультацій щодо підготовки конкурсних
робіт МАН та інших конкурсів різного рівня, рецензування конкурсних
робіт, розробки пропозицій щодо проведення конкурсів, турнірів,
олімпіад, зокрема міського рівня на базі Університету.

ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮМОЛОДДЮ:
• залучення до публічних виступів в Університеті видатних
особистостей професійного та соціально-культурного життя країни,
регіону, м. Харків;
• удосконалення умов для фізичного розвитку здобувачів освіти;
• удосконалення умов для творчої самореалізації здобувачів освіти.

ДОВИШІВСЬКА ПІДГОТОВКА:
• розширення напрямів шкіл розвитку учнівської молоді на базі кафедр
Університету під керівництвом Центру доуніверситетської освіти і
кар’єри;
• організація підготовчих курсів із застосуванням різних форм
навчання, зокрема дистанційної.
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СТРАТЕГІЧНІ ТЕМИ. 
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

• підвищення рівня конкурентоспроможності результатів науково-
технічної діяльності Університету;

• розширення мережі підприємств, організацій та установ – замовників
науково-технічної продукції Університету;

• активізація роботи щодо участі студентів, молодих учених та
співробітників Університету в наукових проєктах, програмах, грантах,
стажуваннях тощо;

• збільшення надходжень до загального та спеціального фондів
Університету за науковою діяльністю;

• удосконалення процедур відбору та підготовки докторів наук і PhD;

• розвиток системи мотивації молодих науковців;

• підвищення міжнародного статусу наукових заходів Університету;

• активізація студентської наукової роботи.

ЗАВДАННЯ
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СТРАТЕГІЧНІ ТЕМИ. 
МІЖНАРОДНЕ ПРОСУВАННЯ ТА ІМІДЖ

• збільшення частки професорсько-викладацького складу,
спроможних викладати дисципліни англійською мовою;
• збільшення кількості міжнародних проєктів, програм, договорів щодо
співпраці, які забезпечують академічну мобільність студентів і
викладачів;
• збільшення кількості іноземних студентів, зокрема тих, які навчаються
англійською мовою;
• спрямування зусиль на забезпечення «корпоративного духу» серед
студентів та викладачів Університету;
• формування відеоматеріалу та розміщення показових лекцій
провідних викладачів Університету на всесвітньо відомих онлайн-
майданчиках дистанційної освіти;
• забезпечення повної підготовки студентів-бакалаврів для здачі
єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в разі вступу до
магістратури;
• створення корпоративного бренду Університету та його просування
з позиціюванням «ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – кращий галузевий ЗВО
в Україні, відкритий для співпраці»:

а) розробка концепції бренду – системи цінностей і характеристик бренду,
що забезпечать найефективніше позиціювання бренду на ринку освітніх послуг;

б) розробка брендбуку Університету – офіційного документа, у якому
наведено стандарти візуального стилю, описані основні цінності, місія, візія,
атрибути бренду, особливості просування і розвитку бренду;

в) розробка та впровадження інформаційно-комунікаційної політики
Університету для регламентації зовнішніх і внутрішніх комунікацій;

г) формування «корпоративного духу» Університету: спільні заходи,
створення й підтримка традицій – популяризація проєкту «Спадщина
Університету», розвиток міжкультурних комунікацій;

д) створення системи інформаційної підтримки студентів (українських та
іноземних) щодо навчання за кордоном, зокрема шляхом формування ком’юніті
амбасадорів Університету – спільноти, зорієнтованої на репрезентацію і захист
інтересів корпоративного бренду, популяризації його місії, цінностей тощо й
пошуку і співпраці з лідерами суспільних думок – осіб, які користуються певним
авторитетом у суспільстві або серед певної аудиторії з метою просування та
підвищення іміджу Університету;

е) розробка корпоративного «welcome pack» («набору новачка») для
іноземних студентів – довідник, буклет про Університет, блокнот із фірмовим
логотипом, ручка, календар, стікерпак (набір фірмових наліпок), екосумка тощо;

ж) розвитокWiKi-порталу Університету та збільшення репрезентабельності у
соціальних медіа;

з) розробка, проведення та просування онлайн-заходів, спрямованих на
формування позитивного іміджу Університету, розвиток його позиціювання як
сучасного освітнього закладу, відкритого до співпраці у цифровому просторі.
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СТРАТЕГІЧНІ ТЕМИ. 
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:
• розробка внутрішніх стандартів цифрової компетенції викладача,
бакалавра, магістра;
• упровадження дистанційного навчання на визначених освітніх програмах;
• накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді
наукових, навчальних та методичних праць науково-педагогічних
співробітників Університету в цифровому репозиторії.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
• розробка викладачами контенту електронних навчальних курсів системи
е-навчання з використанням відеолекцій, сервісів спільної роботи, візуалізації
тощо;
• удосконалення мобільної платформи системи е-навчання;
• розвиток відкритого освітнього простору Університету (вебінари,
відеоконференції, онлайн -трансляції тощо);
• використаннястудентами та викладачами сервісів Office365;
• упровадження Google Suite for Education для освітньої діяльності;
• створення та використання віртуальних лабораторій і лабораторій з
віддаленим доступом;
• створення та використання освітньо-наукових лабораторій штучного
інтелекту і машинного навчання.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
• створення авторських профілів штатних викладачів у наукометричній базі
Scopus таWeb of Science.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
• підімкнення Університету до Системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади;
• розгортання систем візуалізації бізнес-аналітики.

ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ:
• удосконалення показників рейтингової системи навчально-педагогічних
працівників та структурних підрозділів Університету;
• модернізація сайтів Університету;
• модернізація порталу Університету.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
• залучення нових категорій користувачів;
• участь у проєктах, що забезпечують безкоштовний доступ до інформаційних
ресурсів;
• популяризація інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки серед науковців
Університету у режимі онлайн;
• створення у Бібліотеці бази проходження практики для студентів
профільних факультетів;
• співпраця із зарубіжними інформаційними та освітніми установами,
організаціями, фондами.
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