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ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ 
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1. Загальні положення 

. 1-І - Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, права й 
відповідальність Департаменту стратегії розвитку університету, порядок 
проведення робіт у Департаменті стратегії розвитку університету, 
керування трудовою дисципліною у підрозділі, а також 'взаємовідносини 
підрозділу з іншими підрозділами університету. 

1.2. Департамент стратегії розвитку університету (далі - Підрозділ 1) є 
структурним підрозділом Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини "Україна" (далі - Університет) і підпорядковується безпосередньо 
Президенту Університету. 

Департамент стратегії розвитку університету створюється та 
ліквідовується наказом президента університету в порядку, визначеному 
наказом по університету від 09.03.2011 р. № 25 «Про порядок створення 
підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій 
та інших заохочувальних виплат». 

. 1 3 \ Ш т а т н а чисельність і структура Підрозділу 1 визначається 
відповідними наказами президента університету. 

1.4. У своїй діяльності Підрозділ 1 керується Законодавством України, 
Статутом Університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку' 
наказами та розпорядженнями Президента Університету, цим положенням та 
іншими нормативними документами. 

1.5. Безпосереднє керівництво роботою Підрозділу 1 здійснює керівник 
цього підрозділу, на посаду якого наказом президента призначається особа 
яка має вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр' 
спеціаліст), та стаж роботи по професії не менше 5 років. 

. ]-6- Н а пеР І0Д відсутності начальника Підрозділу 1 (відпустка 
Відрядження, хвороба тощо) його обов'язки покладаються на начальника 
управління маркетингу та реклами, який набуває відповідних прав і несе 
відповідальність за виконання обов'язків, визначених цим положенням 
посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку' 
іншими нормативними документами. ' 
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1.7. Співробітники Підрозділу 1 призначаються на посаду та звільняються 
з посади наказом президента (першого проректора) за поданням керівника 
Підрозділу 1. 

1.8. Підрозділ 1 здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, що 
складається на рік. 

2. Структура 

2.1. Структуру Підрозділу 1 затверджує президент університету за 
поданням начальника відділу кадрів. 

2.2. Структура Підрозділу 1 узгоджується з кадровою комісією відповідно 
до наказу по університету від 09.03.2011 р. № 25 «Про порядок створення 
підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій 
та інших заохочувальних виплат». 

2.3. Підрозділ 1 має у своєму складі такі внутрішні підрозділи: управління 
маркетингу та реклами, яке, у свою чергу, містить відділ маркетингу, відділ 
управління проектами та аналітичний відділ. 

2.4. Положення про внутрішні підрозділи затверджуються президентом 
університету, а розподіл обов'язків між співробітниками - першим 
проректором. 

3. Основні завдання 

Основними завданнями, що покладаються на Підрозділ 1, є: 
3.1. Забезпечення якості управління Університетом шляхом 

відпрацювання системного управлінського підходу щодо: 
• оптимізації організаційного та правового функціонування Університету, 

зокрема розвитку мережі Університету й розробки політики взаємовідносин з 
територіально відокремленими підрозділами; 

и удосконалення організаційної та фінансової структури Університету і 
системи управління фінансами; 

и розвитку окремих напрямків діяльності; 
И відповідності напрямків діяльності Університету пріоритетним 

напрямкам державної політики в галузі освіти та діючим вимогам 
Міністерства освіти і науки України; 

и відповідності напрямків та обсягів діяльності можливостям ресурсної 
бази Університету; 

и розвитку ресурсного забезпечення Університету (розробка системи 
розподілу і перерозподілу ресурсів); 

•і розробки положення про корпоративну культуру Університету; 
и розробки концепції кадрової політики Університету; 
•і розробки стандартів якості, системи цінностей і мотивацій; 
•І довгострокового планування, спрямованого на забезпечення стабільної 

конкурентної переваги на ринку освітніх послуг; 



• забезпечення умов для впровадження інновацій у межах усього 
Університету. 

3.2. Розробка довгострокового бізнес-плану стратегічного розвитку 
Університету та його компонентів, консультування структурних підрозділів 
Університету щодо розробки власних стратегічних і оперативних планів 
роботи та узгодження їх із корпоративним бізнес-планом. 

3.3. Розробка системи якісних критеріїв та кількісних показників 
якості діяльності Університету, здійснення фінансово-економічного аналізу 
динаміки розвитку Університету, розробка рекомендацій щодо підвищення 
ефективності. 

3.4. Розробка і впровадження концепції та складових інформаційно-
аналітичної системи управління Університетом, що пов'язує: 

и бухгалтерський облік; 
я бюджетування; 
и оперативний та статистичний фінансово-економічний аналіз; 
я управлінський облік; 
и документообіг; 
и інформаційний обіг; 
и інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень; 
и бази даних людських ресурсів (по клієнтах і кадрах) та матеріальних 

ресурсів; 
и організацію виробничого процесу, в першу чергу навчального. 
3.5. Здійснення аналізу тенденцій та перспектив ринку освітніх послуг чи 

його окремих сегментів. 
3.6. Організація та проведення маркетингових досліджень зовнішнього 

середовища стосовно розміру ринку, цільових груп клієнтів, асортименту і 
якості послуг і продукції, цінової та збутової стратегій, рекламно-збутових 
технологій, кадрової політики, навчально-методичного забезпечення, 
собівартості послуг конкурентів та особливостей їх надання. 

3.7. Розробка концепції формування іміджу Університету. 
3.8. Розробка маркетингової стратегії Університету на ринку освітніх 

послуг, комплексного плану і кошторису маркетингових заходів, ПР- і 
рекламних кампаній, організація, координація та здійснення заходів, 
спрямованих на просування Університету на ринок освітніх послуг і 
збільшення частки ринку, організація виготовлення рекламно-інформаційної 
та іміджевої продукції та розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у 
ЗМІ, на внутрішніх і зовнішніх носіях. 

3.9. Формування політики ціноутворення освітніх послуг і продуктів, 
системи пільг і знижок, системи стимулювання збутової діяльності. 

3.10. Здійснення маркетингового аудиту внутрішнього стану організації. 
3.11. Визначення пріоритетних напрямків здійснення інновацій, розробка 

бізнес-планів інноваційних проектів розвитку Університету, порівняльна 
оцінка інвестиційної привабливості проектів, надання консультаційної 
допомоги, координація структурних підрозділів щодо їх реалізації, 



експертиза проектів і кошторисів, формування груп управління проектами, 
здійснення моніторингу проектів. 

3.12. Координація виконання тендерних, процедур щодо придбання товарів 
і послуг сторонніх організацій. 

3.13. Налагодження та зміцнення зв'язків із зовнішніми організаціями. 

4. Головні функції 

Відповідно до завдань, визначених цим Положенням, на Департамент 
покладаються такі функції: 

4.1. Здійснення моніторингу тенденцій і перспектив у галузі освіти як в 
Україні, так і у світі, створення банку даних інноваційних ідей у галузі 
освіти. 

4.2. Розробка і дослідження різних сценаріїв стратегічного розвитку 
Університету, контроль відповідності діяльності структурних підрозділів 
обраній стратегії розвитку. 

4.3. Розробка організаційно-правової, організаційної та фінансової 
структур з метою реструктуризації чи оптимізації існуючої структури. 

4.4. Підготовка техніко-економічних обґрунтувань щодо впровадження 
нових напрямків діяльності (форм надання вищої освіти; організації 
факультетів доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти; 
розробки концепції та системи наскрізної освіти; формування професійної 
орієнтації та здійснення комплексу заходів щодо працевлаштування 
випускників; організації адаптаційних курсів для абітурієнтів та іноземців 
тощо). 

4.5. Здійснення фінансово-економічного аналізу відповідності ресурсної 
бази Університету запланованому обсягу діяльності (кадри, матеріально-
технічна база, навчально- і науково-методичне забезпечення, інформаційне 
забезпечення, програмно-апаратне забезпечення тощо). 

4.6. Коригування поточних та стратегічних планів розвитку відповідно 
до змін у законодавчих та нормативних документах, ринковому середовищі, 
ресурсній базі Університету, асортименті послуг. 

4.7. Консультування і координація структурних підрозділів 
Університету щодо розробки планів заходів, спрямованих на вдосконалення 
системи розподілу і перерозподілу ресурсів. 

4.8. Координація діяльності, спрямованої на поступальне формування 
корпоративної культури Університету. 

_ 4-9- Участь у формуванні кадрової політики Університету, програми 
соціального захисту співробітників та студентів, положень про оплату праці, 
систему заохочень, розробка методичних матеріалів щодо відбору кадрів, їх 
атестації та системи підвищення кваліфікації. 



4.10. Надання консультаційної допомоги та координація роботи 
структурних підрозділів Університету щодо розробки стандартів якості з 
різних аспектів діяльності. 

4.11. Надання, в разі потреби, консультаційної допомоги структурним 
підрозділам Університету щодо розробки відповідних середньо- та 
довгострокових планів роботи. 

4.12. Надання консультаційних послуг, організація семінарів для 
співробітників і викладачів Університету з бізнес-планування інноваційних 
проектів, координація структурних підрозділів щодо їх впровадження, 
формування і підготовка груп управління проектами, інформаційна 
підтримка інновацій, здійснення моніторингу проектів. 

4.13. Здійснення фінансово-економічного аналізу поточної діяльності 
Університету. 

4.14. Підготовка статистичних звітів з різних аспектів діяльності, збір і 
аналіз даних для визначення показників, що характеризують напрямки 
діяльності Департаменту, дослідження тенденцій розвитку Університету. 

4.15. Розробка концепції та системи комплексної автоматизації 
управління Університетом. 

4.16. Організація та проведення маркетингових досліджень зовнішнього 
та внутрішнього середовища. 

4.17. Розробка і супроводження складових управлінської 
автоматизованої системи та баз даних. 

4.18. Створення баз даних студентів, зокрема, студентів з особливими 
потребами, викладачів, співробітників, що становитимуть основу системи 
підготовки і перепідготовки кадрів, професійної орієнтації, організації 
студентської практики, працевлаштування тощо. 

4.19. Здійснення SWOT і STEP - аналізу. 
4.20. Створення бази даних конкурентів. 
4.21. Визначення рейтингу конкурентів та місця Університету на ринку 

освітніх послуг. 
4.22. Розробка планів заходів, спрямованих на формування іміджу 

Університету, формування єдиної концепції творення іміджу, інформування 
підрозділів, контроль за дотриманням визначених стандартів. 

4.23. Здійснення порівняльного аналізу собівартості та ринкової вартості 
послуг конкурентів, визначення ринкової ціни послуг Університету. 

4.24. Формування цінової та збутової політики, аналіз альтернатив, 
підготовка інноваційних пропозицій щодо організації системи збуту в 
Університеті. 

4.25. Розробка комплексних рекламних кампаній та організація їх 
впровадження. 

4.26. Координація участі Університету у виставках, семінарах, 
конференціях, що мають безпосередній вплив на формування іміджу. 

4.27. Затвердження переліку, змісту і дизайну рекламних матеріалів, у 
тому числі для власних і сторонніх ЗМІ, іміджевих видань, офіційного WEB-
сайту, експертиза рекламних кошторисів. 



4.28. Організація випуску газети «Університет «Україна». 
4.29. Консультаційна допомога щодо організації тендерів на придбання 

товарів і послуг сторонніх організацій, здійснення порівняльного аналізу 
постачальників і підрядників. 

4.30. Здійснення експертизи бізнес-планів та кошторисів, підготовлених 
іншими структурними підрозділами Університету та пов'язаними з ним за 
різноманітними схемами співпраці закладами. 

4.31. Створення і ведення банку даних інноваційних ідей, пошук джерел 
фінансування, підготовка пакетів документів для фінансування за рахунок 
сторонніх організацій, залучення коштів. 

4.32. Підтримка зв'язків із зовнішніми організаціями, сприяння 
піднесенню іміджу Університету. 

5. Показники діяльності 

5.1. Іміджеві показники - показники, які безпосередньо впливають на 
формування репутації Університету на різних рівнях: 

- міжнародному; 
- національному; 
- загальноуніверситетському; 
- регіональному. 

5.2. Рівень доступу до освіти (просування на ринок освітніх послуг і 
продуктів, ефективність вступної кампанії, включаючи: 

5.2.1. Диверсифікацію і збалансованість плану маркетингових заходів. 
5.2.2. Ефективність бюджету маркетингових заходів (своєчасність і 

якість заходів, рівень фінансування). 
5.2.3. Гнучкість умов вступу та їх відповідність законодавству України. 
5.2.4. Відповідність цінової політики вимогам ринку (ціни 

Університету по відношенню до цін конкурентів, система пільг і знижок). 
5.2.5. Кількість і ефективність проведених ПР-заходів, спрямованих на 

залучення вступників. 
5.2.6. Кількість і якість виробленої рекламно-інформаційної продукції. 
5.2.7. Кількість, якість, фінансова обґрунтованість і ефективність 

розміщення рекламних і ПР-повідомлень у власних та сторонніх ЗМІ. 

5.3. Організаційні і маркетингові інновації, включаючи: 
5.3.1. Кількість, якість і ефективність впроваджених інновацій 

(введення у вживання будь-якого новоствореного або значно вдосконаленого 
продукту (товару чи послуги) або процесу, нового методу маркетингу або 
нового організаційного методу в діяльності Університету, організації 
робочих місць або зовнішніх зв'язків), як створених Університетом, так і 
сторонніми організаціями). 



5.3.2. Кількість, якість і ефективність створення Університетом 
організаційних і маркетингових інновацій (показники з управління 
інноваційними проектами). 

5.4. Підтримка процесу прийняття якісних управлінських рішень: 
5.4.1. Кількість і обсяг аналітичних та статистичних маркетингових і 

соціологічних досліджень, оглядів, довідок, звітів. 

5.5. Рівень автоматизації процесів управління ВНЗ, включаючи: 
5.5.1. Кількість і якість автоматизованих напрямів і субнапрямів 

діяльності, бізнес-процесів, структурних підрозділів на різних етапах процесу 
розробки і впровадження прикладного програмного забезпечення 

5.5.2. Обсяг, якість і ефективність створених Університетом та 
використовуваних баз даних і банків знань для вирішення завдань 
управління. 

5.5.3. Ефективність автоматизації для діяльності ВНЗ. 

6. Права 

Підрозділ 1 для вирішення покладених на нього завдань згідно з 
визначеними функціями має право: 

6.1. Брати участь у Загальних зборах засновників, Загальних зборах 
(конференції) Університету, засіданнях Вченої ради, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Університеті; 

6.2. Самостійно вести переписку з питань, що стосуються компетенції 
Підрозділу 1 і не потребують узгодження з керівництвом університету; 

6.3. Представляти інтереси університету в установленому порядку з 
питань, що стосуються компетенції Підрозділу 1, у відносинах із органами 
державної влади, а також іншими підприємствами, установами, 
організаціями; 

6.4. Давати роз'яснення, рекомендації та вказівки з питань, що входять у 
компетенцію Підрозділу 1; 

6.5. Вимагати та отримувати від усіх структурних підрозділів 
Університету інформацію, необхідну для виконання покладених на Підрозділ 
1 завдань; 

6.6. Вносити керівництву Університету пропозиції з питань 
удосконалення роботи університету; 

6.7. Конкретні права працівників Підрозділу 1 встановлюються 
посадовими інструкціями. 

7. Відповідальність 

7.1. Працівники Підрозділу 1 несуть персональну відповідальність за: 



7.1.1 якісність та своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на 
Підрозділ 1, а також за повну реалізацію прав, наданих Підрозділу 1; 

7.1.2. дотримання вимог нормативних правових документів; 
7.1.3. правильність, неповноту і неякісність проведення заходів щодо 

реалізації політики університету в галузі стратегічного розвитку; 
7.2.Начальник Підрозділу 1 несе персональну відповідальність за: 
7.2.1. дотримання вимог чинного законодавства у процесі керівництва 

Підрозділом 1; 
7.2.2. своєчасне виконання наказів та розпоряджень керівництва. 

8. Взаємодія з підрозділами університету 

Підрозділ 1 у своїй діяльності співпрацює з усіма структурними 
підрозділами базової структури, інститутами, факультетами і територіально 
відокремленими структурними підрозділами в межах повноважень, 
визначених цим Положенням. 
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