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Про затвердження Порядку розроблення 
Стратегії розвитку університету і 
плану заходів з її реалізації, а також 
проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації Стратегії і плану заходів

1. Затвердити Порядок розроблення Стратегії розвитку університету і 
плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації Стратегії і плану заходів, що додається.

2. Створити Робочу групу у складі:
1. Кучерявий І. Т. - перший проректор -  голова робочої групи;
2. Коляда К. Г. -  представник засновників Університету «Україна» - заступник 

голови;
3. Колобова Я. В.- директор Соціальної служби для сімей, дітей та молоді 

Київської міської адмінстрації за згодою -  заступник голови;
4. Коляда О. П. - проректор з навчально-виховної роботи;
5. Давиденко Г. В. - відповідальна за наукову та міжнародну діяльність 

університету;
6. Журавльова В. М. - директор фінансовий;
7. Веденєєва О. А. - начальник управління навчально-виховної роботи;
8. Мякушко Н. С. - директор Полтавського інституту економіки і права;
9. Старєва А. М. - директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 

людини;
ІО.Чайковський М. Є. - директор Хмельницького інституту соціальних 

технологій;
11. Нестеренко С. С. -  директор Інституту економіки та менеджменту;
12. Петроченко С. В. - заступник керівника департаменту по роботі з територіально 

відокремленими структурними підрозділами;
13. Самойленко Є. В. - директор департаменту формування контингенту та 

рекламної діяльності;
14. Базиленко А. К. - завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки;
15. Лопоносова Н. П. - начальник Центру внутрішнього аудиту;



16.Рокотчук Ю. В. - головний економіст відділу економічного розвитку та
стратегічного планування;

17. Дубовський О. С. - директор Видавничо-друкарського комплексу «Університет
«Україна»

3. Визначити п’ять стратегічних напрямків діяльності університету та 
призначити відповідальними за їх розроблення:

1) Управлінська діяльність -  Кучерявий І. Т.;
2) Іміджева і маркетингова діяльність та суб’єкти діяльності -  Самойленко 

Є. В.; *
3) Освіта -  Коляда О. П.;
4) Наука, інновації, інтернаціоналізація -  Давиденко Г. В.;
5) Фінансово-економічна та господарська діяльність -  Журавльова В. М.

4. Відповідальним за розроблення і реалізацію стратегічних напрямків 
розвитку університету самостійно визначити та залучити необхідних 
співробітників із розробки стратегії.

5. Робочій групі забезпечити розробку проекту Стратегії і плану заходів з 
її реалізації та представити їх на розгляд конференції трудового колективу.

Президент

6. Контроль за виконанням собою.

П. М. Таланчук

І. Т. Кучерявий

її роботи

Директор фінансовий
В.М. Журавльова



Додаток 1 до наказу 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом від «24 » липня 2020 р.
№ 103

^ '  ПОРЯДОК
4 ‘розроблення Стратегії розвитку університету і плану заходів з її реалізації, 

а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації Стратегії і плану заходів

*
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм розроблення Стратегії розвитку університету (далі 

-  Стратегія) і плану заходів з її реалізації (далі -  план заходів), а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії і виконання плану заходів.

2. Стратегія розробляється на сім років. Реалізація Стратегії здійснюється двома 
етапами шляхом розроблення і виконання плану заходів.

3. Університет з метою врахування у Стратегії інтересів стейкхолдерів (здобувачів 
вищої освіти, викладачів, співробітників, випускників, роботодавців тощо):

- повідомляє через офіційний вебсайт про початок роботи над проектом Стратегії та 
визначає для стейкхолдерів строк і форму подання пропозицій;

- утворює робочу групу для підготовки пропозицій до проекту Стратегії (далі -  
робоча група); s

- забезпечує розроблення проекту Стратегії з урахуванням пропозицій робочої групи 
і стейкхолдерів;

- забезпечує громадське обговорення проекту Стратегії Радою роботодавців, 
студентським самоврядуванням, Асоціацією випускників, членами профспілок тощо;

- опрацьовує проект Стратегії за результатами громадського обговорення;
- оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій стейкхолдерів до проекту 

Стратегії.
4. За розроблення Стратегії і проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації Стратегії і виконання плану заходів відповідає Відділ економічного розвитку та 
стратегічного планування.

5. Проект Стратегії за формою, наведеною в Додатку 1, розробляється не пізніше ніж 
за 3 місяці до закінчення строку реалізації діючої Стратегії. Проект Стратегії подається на 
розгляд Вченої ради університету не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку реалізації 
діючої Стратегії.

6. У проекті Стратегії зазначаються:
- стратегічне бачення розвитку університету, що виходить із пріоритетів державної 

політики в галузі освіти і науки на відповідний період;
- тенденції та основні проблеми розвитку університету, що включають результати 

SWOT-аналізу та оцінки кадрового, наукового, матеріально-технічного, фінансового та 
інноваційного потенціалу;

- стратегічні цілі і напрямки розвитку мережі університету, що формуються відповідно 
до стратегічного бачення його розвитку;

- оперативні цілі для забезпечення досягнення стратегічних цілей;
- основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;



- система моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії, яка передбачає 
кількісні та якісні індикатори досягнення цілей, визначених Стратегією.

7. Розроблення проекту плану заходів на перші три роки (перший етап) реалізації 
Стратегії починається не пізніше ніж через місяць після затвердження Стратегії, а на наступні 
чотири роки її реалізації (другий етап) -  не пізніше ніж за 3 місяці до завершення строку 
реалізації першого етапу.

8. У проекті плану заходів зазначаються:
- (^ередньострокові завдання і заходи, здійснення яких спрямоване на розв’язання 

проблем розвитку університету та досягнення цілей Стратегії;
- фінансове забезпечення виконання завдань і здійснення заходів;
- строки виконання завдань і здійснення заходів та відповідальні за виконання;
- індикатори оцінки результативності виконання завдань і здійснення заходів.
9. Середньострокові завдання виконуються шляхом реалізації відібраних на 

конкурсній основі проектів, об’єднаних спільною метою у програми розвитку навчально- 
виховних підрозділів.

10. Програма розвитку навчально-виховного підрозділу має містити:
- характеристику стану справ і проблем, на розв’язання яких спрямовані завдання 

програми;
- мету та напрями реалізації, які відповідають операційним цілям та окремим 

завданням (сукупності завдань) Стратегії;
- перелік завдань Стратегії за напрямами;
- очікувані результати реалізації напрямів та показники досягнення мети програми;
- обсяги фінансування за напрямами програми.
11. Розроблені в установленому порядку проекти Стратегії та плану заходів 

затверджуються конференцією трудового колективу або Вченою радою університету.
12. Результати реалізації Стратегії визначаються на підставі проведення моніторингу:
- стану виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень 

індикаторів оцінки результативності виконання завдань і їх прогнозних значень;
- динаміки зміни значень показників.
13. Моніторинг виконання плану заходів проводиться щороку Відділом економічного 

розвитку та стратегічного планування.
14. Навчально-виховні підрозділи (далі -  відповідальні за виконання):
- призначають відповідальних за координацію виконання завдань Стратегії, та не 

пізніше ніж через два місяці після затвердження плану заходів затверджують план роботи з 
виконання завдань Стратегії згідно з Додатком 1;

- аналізують стан виконання плану роботи з виконання завдань Стратегії та щопівроку 
подають Відділу економічного розвитку та стратегічного планування затверджений звіт про 
виконання завдань Стратегії (до 20 серпня -  за перше півріччя та до 20 лютого -  річний) за 
формою згідно з Додатком 2 за підписом керівника відповідного навчально-виховного 
підрозділу та розміщують його на своєму офіційному вебсайті, а також аналітичну записку 
про основні результати, досягнуті у звітному періоді, з поясненням позитивних та негативних 
факторів, що вплинули на виконання завдань Стратегії.

15. На підставі поданої відповідальними за виконання інформації Відділ економічного 
розвитку та стратегічного планування щороку на квітневе засідання Вченої ради готує звіт 
про проведення моніторингу реалізації Стратегії та виконання плану заходів.

16. Оцінка результативності реалізації Стратегії та виконання плану заходів 
проводиться Відділом економічного розвитку та стратегічного планування шляхом 
періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів із індикаторами



досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією, за результатами виконання першого 
та другого етапів реалізації Стратегії через один рік після завершення відповідного етапу.

17. Відповідальний за виконання аналізує стан досягнення прогнозованих значень 
індикаторів цілей Стратегії та щороку до 20 лютого подає Відділу економічного розвитку та 
стратегічного планування затверджений звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії за 
формою згідно з Додатком 4 за підписом керівника навчально-виховного підрозділу та 
розміщує його на своєму офіційному вебсайті.

18.(£1а підставі поданої відповідальними за виконання Відділ економічного розвитку та 
стратегічного планування до 15 квітня наступного після завершення відповідного етапу 
реалізації Стратегії року готує звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії, який 
виноситься на розгляд Вченої ради університету і розміщується на офіційному вебсайті 
університету. м

19. Відділ економічного розвитку та стратегічного планування через три роки після 
початку реалізації Стратегії за результатами проведення моніторингу її реалізації подає 
Вченій раді університету (в разі потреби) пропозиції щодо коригування завдань Стратегії, 
продовження періоду їх виконання, визначення пріоритетності для виконання протягом 
певного етапу реалізації Стратегії.

20. Узагальнена оцінка результативності реалізації Стратегії проводиться через 
півроку після завершення строку її реалізації.

21. Підсумковий звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії подається на 
розгляд конференції трудового колективу університету, що проводиться в році, який настає 
після завершення строку реалізації Стратегії, і розміщується на офіційному вебсайті 
університету.



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»£

від 2021 до 2027року 

ПЕРЕДМОВА

від П.М. Таланчука -  до 2 стор.
■а*

(коротко про ідею, історію, трансформацію закладу)

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(Сучасний стан вищої освіти, нормативне поле, що її регулює, виклики та 
державні, суспільні пріоритети (інтереси) розвитку в контексті 
світових/національних/регіональних вимог, загальна характеристика сучасного 
закладу) -  до 2 стор.

\

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
«УКРАЇНА» ТА ЙОГО МІСЦЕ НА РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

РОЗДІЛ 3. ГАСЛО, МІСІЯ, ВІЗІЯ (ПРАГНЕННЯ), ЦІННОСТІ

Місія: формування відкритої, привабливої для споживача та
конкурентоспроможної на ринку освітніх послуг комплексної 
інтернаціоналізованої моделі професійної підготовки та особистісного розвитку 
фахівця, здатної генерувати та реалізовувати нові наукові ідеї і практики, що 
спрямовані на іміджування національних досягнень та сталий розвиток 
університетської освіти в Україні.

Візія: формування сучасного відкритого освітньо-наукового центру
міжнародного рівня з високим індексом суспільної довіри до Університету та 
української освіти, потенціал якого враховує освіту впродовж життя, -  
пріоритетна позиція власного розвитку.

Цінності:

S  суб’єкторієнтованість;

Додаток 1 до Порядку



У корпоративність;
У прагнення до суспільного визнання;
У інклюзивність;
У інноваційність;
У інтернаціоналізація;
У розвиток.

Місія Університету формується на засадах автономії, демократичних 
принципах управління, академічної культури, потреб споживачів освітніх 
послуг і наукових розробок, формуванні інклюзивного освітнього середовища.

РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН, 
МОЖЛИВОСТЕЙ І ЗАГРОЗ (SWOT-АНАЛІЗ) ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ І РИЗИКІВ ЗА НАПРЯМКАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

№ з/п Напрями проведення SWOT-аналізу

Кожен напрям проаналізувати на основі SWOT-аналізу, зважити 
конкурентні переваги і ризики

Наприклад:

ОСВІТА

Сильні сторони Слабкі сторони

Можливості Загрози



РОЗДІЛ 7. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ, СЦЕНАРІЇ, СТРАТЕГІЧНІ 
НАПРЯМИ (ПРІОРИТЕТИ)

РОЗДІЛ 8. ДЕКОМПОЗИЦІЯ БЛОКІВ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ
ч *

1. Стратегічний напрям: Назва

а*

Мета: Формулювання

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати комплекс заходів:

Захід 1Л Цілі заходу

Назва Формулювання

Ключові проекти заходу 1.1

Назва Очікувані результати

Захід 1.2 4 Цілі заходу

Назва Формулювання

Ключові проекти заходу 1.2

Назва Очікувані результати

© ® в © © ©

РОЗДІЛ 9. СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ І ІНДИКАТОРІВ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ

1. Показники та індикатори стратегічного напряму «______________ »

№ Показники Індикатори за роками Відповідальний

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



ф.

ПЛАН РОБОТИ 
з виконання завдань Стратегії розвитку університету, 

відповідальним за які визначено *-

Додаток 2 *
До Порядку

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Найменування
Найменування Дата

заходу з початку/ Відповідальний Інструменти Джерела та
. завдання виконання завершення здійснення обсяги

Стратегії завдання
Стратегії

здійснення
заходу

за виконання заходу* фінансування

Індикатори результативності 
виконання завдання

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

базове
значення

індикатора

прогнозо
ване значення 

індикатора

* Інструментами здійснення заходу можуть бути програми і проекти розвитку, що спрямовані на досягнення цілей Стратегії розвитку університету.



Додаток З
до Порядку

ЗВІТ
про виконання завдань Стратегії розвитку університету

за перше півріччя 20 року (за 20 рік),
відповідальним за які визначено

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Наймену
вання

завдання
Стратегії

Наймену
вання

заходу*

Дата
початку/

завершення
здійснення

заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

назва, дата та 
номер наказу про 

реалізацію програми 
(проекту) розвитку, що 
реалізується в рамках 

заходу

тих, що 
діють з 
початку 

виконання 
завдання

тих, що 
затверд
жені у 

звітному 
періоді

обсяг фінансування, 
передбачений 

програмою 
(проектом) 

розвитку, що 
реалізується в 
рамках заходу

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за
звітний
період

фактично 
профінансований 
обсяг коштів за 

програмоїр 
(проектом) 

розвитку, що 
реалізується в 
рамках заходу

з початку 
реалізації 
програми 
(проекту)

за
звітний
період

Індикатори результативності виконання завдання

найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

прогнозо
ване

значення
індикатора

фактичне
значення

індикатора

відхи
лення
(+/-)

Стан 
виконання 
завдання (з 
порівняль

ною оцінкою 
фактично 

виконаного і 
заплано
ваного)

Проблемні 
питання, їх 

вплив на 
виконання 
завдання (з 
поясненням 
причини їх 
виникнення 

та
зазначенням

механізму
вирішення)

* Найменування заходу, передбаченого організаційним планом із виконання завдань Стратегії розвитку університету, відповідальним за які визначено відповідний 
структурний підрозділ.
** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів університету; державних коштів, коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, інших 
міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.



ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку університету 

за перше півріччя 20 року (за 20 рік)

Додаток 4
до Порядку

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Стан виконання Проблемні питання, їх вплив на

Найменування 
цілі Стратегії

Найменування 
індикатора, 

одиниця виміру

Базове
значення

індикатора

Прогнозне
значення

індикатора

Фактичне
значення

індикатора

індикатора (з 
порівняльною 

оцінкою фактичного 
значення і 

прогнозного)

досягнення прогнозного 
значення індикатора (з 
поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням 
механізму вирішення)


