
ПРО ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Відділ управління проектами (далі - Відділ) є структурним підрозділом Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини "Україна" (далі - Університет). 
1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими та нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами і розпорядженнями 
Президента Університету, Положенням про Департамент стратегії розвитку університету, 
Положенням про Управління інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності і цим 
Положенням. 

1.3. Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з планом роботи, що складається на рік і 
затверджується Проректором зі стратегії розвитку університету. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 
Основними завданнями, які покладаються на Відділ, є: 
2.1. 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; 

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

• розвитку окремих напрямків діяльності; 
• розробки концепції кадрової політики Університету; 
• розробки стандартів якості, системи цінностей і мотивацій; 
• забезпечення умов для впровадження інновацій у межах усього Університету. 
2.2. 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. 

2.3. Розробка системи якісних критеріїв та кількісних показників якості діяльності 
Університету. 

2.4. 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. 

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

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 
Відповідно до завдань, визначених цим Положенням, на Відділ покладаються такі функції: 



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

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

3.3. 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). 

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

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

3.6. 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. 

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

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

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

4. ПРАВА ВІДДІЛУ 
Відділ для вирішення покладених на нього завдань та визначених функцій має право: 
4.1. Визначати стратегію, основні напрямки розвитку та планування своєї діяльності відповідно 

до завдань та функцій, визначених Положенням. 
4.2. Отримувати від структурних та територіально відокремлених структурних підрозділів 

Університету будь-які установчі, бухгалтерські, звітні, статистичні, нормативні та інші матеріали, що 
характеризують їх діяльність, з метою розробки бізнес-планів та визначення стратегії розвитку. 

4.3. Отримувати від структурних підрозділів Університету інформацію (в паперовому чи 
електронному вигляді), необхідну для вирішення завдань і виконання функцій Відділу, визначених 
цим Положенням. 

4.4. Здійснювати контроль (безвиїзний та з виїздом на місця) достовірності отриманої від 
структурних і територіально відокремлених структурних підрозділів інформації, надавати їм 
методичну та практичну допомогу. 

4.5. В межах своєї компетенції представляти Університет в усіх державних та громадських 
установах. 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ 
Відділ у своїй діяльності співпрацює з усіма структурними підрозділами базової структури, 

інститутами, факультетами і територіально відокремленими структурними підрозділами в межах 
повноважень, визначених цим Положенням. 

6. СТРУКТУРА ТА КАДРОВИЙ СКЛДД ВІДДІЛУ 
Структура та кадровий склад Відділу відображені в додатку до цього Положення, який є його 

невід'ємною частиною. 
Структура та чисельність Відділу затверджуються Президентом Університету. 
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом 

Президента Університету за поданням Проректора зі стратегії розвитку університету. 



Начальник Відділу несе персональну відповідальність за діяльність Відділу, виконання всіх 
завдань і функцій, передбачених цим Положенням. 

Начальник Відділу розподіляє завдання і функції між співробітниками Відділу. 
За відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки 

тимчасово виконує начальник Аналітичного відділу. 

7. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЯКІ ВІДПОВІДАЄ ВІДДІЛ 

7.1. Організаційні інновації, включаючи: 
7.1.1. Кількість, якість і ефективність впроваджених інновацій (введення у вживання будь-якого 

новоствореного або значно вдосконаленого процесу, нового організаційного методу в діяльності 
Університету, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків), як створених Університетом, так і 
сторонніми організаціями). 

7.1.2. Кількість, якість і ефективність створення Університетом організаційних інновацій. 
7.2. Бізнес-планування: 
7.2.1. Кількість розроблених бізнес-планів чи їх фрагментів як для отримання зовнішнього 

фінансування, так і з метою ефективного управління розвитком нових напрямів діяльності. 
7.2.2. Кількість підготовлених експертних висновків щодо бізнес-планів чи їх фрагментів, 

розроблених іншими структурними підрозділами. 
7.2.3. Кількість поданих пакетів документів на отримання грантів. 
7.2.4. Кількість і обсяг отриманих грантів, кредитів, позик тощо. 

Погоджено 

Проректор зі стратегії 
розвитку університету 


