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ССттррааттееггііяя  
розвитку економічного факультету 

на період 2021-2025 рр.  

Стратегія розвитку економічного факультету базується на Стратегії 

розвитку Центральноукраїнського національного технічного університету на 

період 2021-2025 рр., Статуті університету, Положенні про факультет, 

законодавчих та нормативних документах, що регулюють діяльність закладів 

вищої освіти в Україні.  

Місією економічного факультету є надання якісних освітніх і 

наукових послуг щодо підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері 

економіки та суспільних відносин, культури та гуманітарних наук, 

управління та адміністрування, міжнародних економічних відносин для 

потреб вітчизняних і закордонних ринків праці, розвитку кадрового, 

наукового, освітнього і культурного потенціалу центральноукраїнського 

регіону та інноваційного розвитку суспільства.  

Візія економічного факультету ґрунтується на баченні ЦНТУ як 

провідного навчального і науково-дослідного центру 

центральноукраїнського регіону, а факультету (як його структурної одиниці) 

– як провідного навчального і науково-дослідного центру в сфері економіки

та суспільних відносин, культури та гуманітарних наук, управління та 

адміністрування, міжнародних економічних відносин, який: 

 готує висококваліфікованих фахівців для регіону, України і світу, 

конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринках праці з 

ціннісним ставленням до українського народу, Батьківщини, держави та 

нації;  

 проводить якісні наукові дослідження для потреб регіону, 

України і світу на високому світовому рівні; 

 формує в учасників освітнього і наукового процесу патріотичну і 

громадянську позицію, почуття гордості за університет, регіон, країну; 

 реагує на потреби економіки, культури, суспільних відносин, 

виробництва та інших сфер регіону, України, світу з урахуванням тенденцій 

розвитку інноваційних кластерів та забезпечення сталого розвитку територій; 

 розробляє перспективні плани розвитку регіону і країни, створює 

та  реалізує інноваційні проекти.  

Візія економічного факультету ґрунтується на цінностях і 

принципах, що включають: компетентність, професіоналізм, активну 

громадянську позицію, лідерство, якість, креативність, доброчесність, 

гуманізм, національну свідомість, патріотизм, відкритість, прозорість, 

децентралізацію, інклюзивність, протидію проявам авторитаризму тощо.  
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Діяльність економічного факультету спрямована на: 

 підтримку та зміцнення провідних позицій як в університеті (як 

його структурної одиниці), так і в центральноукраїнському регіоні в цілому, 

як центру формування високопрофесійних фахівців, здатних виконувати 

фундаментальні та прикладні дослідження; 

 підготовку на основі компетентнісної моделі 

конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з високою патріотичною 

свідомістю, готовністю до виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності 

України; 

 створення умов для фахового та особистісного зростання усіх 

учасників освітнього процесу на факультеті, розвитку освітнього та науково-

дослідного потенціалу факультету; 

 пошук і залучення талановитої молоді до участі в розвитку 

наукових шкіл, які сформувались в університеті, розробки та впровадження 

інноваційних технологій у професійній діяльності; 

 забезпечення реалізації стратегії зовнішнього та внутрішнього 

позиціонування факультету з метою створення позитивного іміджу кафедр, 

факультету та університету в цілому, підтримки корпоративної культури, 

утвердження ціннісних ідеалів факультету, формування позитивного 

соціального середовища.  

Стратегічні та тактичні пріоритетні напрями діяльності економічного 

факультету: 

• розвиток університету та факультету як освітнього і наукового

центру, призначеного для підготовки кадрів та виконання  наукових 

досліджень у широкому спектрі секторів економіки, насамперед 

центральноукраїнського регіону, а також України і світу, та розвитку галузей 

знань: культура і мистецтво; гуманітарні науки; соціальні та поведінкові 

науки; управління та адміністрування; публічне управління та 

адміністрування; міжнародні відносини;  

• розвиток університету та факультету як культурного і виховного

центру, що сприяє утвердженню гуманістичних цінностей, формуванню 

національної свідомості і патріотизму, вихованню лідерських якостей та 

становленню активної громадянської позиції у здобувачів; 

• участь у розробці перспективних планів розвитку регіону і країни

на основі інноваційної кластеризації та цілей сталого розвитку; 

• участь у розробці та впровадженні інноваційних проектів;

• забезпечення умов для розвитку особистості та професійного

зростання здобувачів вищої освіти, формування компетентностей, що 

забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні 

та світі; 
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• зростання контингенту здобувачів та підготовка фахівців,

конкурентоспроможних на ринку праці; 

• розвиток та вдосконалення системи профорієнтації на

факультеті; 

• підвищення кадрового потенціалу факультету, розвиток

наукових шкіл; 

• розвиток матеріально-технічної бази та соціальної 

інфраструктури факультету; 

• удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості,

технології освітньої діяльності, підвищення якості освітнього процесу 

відповідно до міжнародних стандартів; 

• удосконалення нормативної бази факультету, структури і методів

управління, системи виховної роботи; 

• упровадження в діяльність факультету новітніх інформаційних

технологій; 

• розвиток міжнародного співробітництва та забезпечення

інтернаціоналізації діяльності й освітніх програм; 

• оновлення змісту освітньої діяльності факультету з урахуванням

потреб стейкхолдерів; 

• нарощування інтелектуального потенціалу факультету, науково-

дослідної та матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму 

професорсько-викладацького складу; 

• впровадження інноваційних методів організації навчального

процесу, застосування сучасних освітніх технологій; 

• співпраця із стратегічними партнерами в Україні та за кордоном

відповідно до укладених договорів; 

• розширення напрямів та обсягів науково-дослідної роботи;

• залучення здобувачів до простору вільного обговорення

навчальних і організаційних проблем на факультеті та вдосконалення змісту 

навчальних програм. 

• захист інтересів здобувачів та підтримка студентських ініціатив в

усіх сферах діяльності; 

• захист інтересів працівників факультету;

• налагодження та підтримка зв’язків із державними та

міжнародними структурами, академічною спільнотою, бізнесом, засобами 

масової інформації тощо; 

• дотримання принципів прозорості та відкритості щодо діяльності

факультету за всіма сферами; 

• забезпечення збереження життя та зміцнення здоров'я здобувачів

вищої освіти та інших учасників освітнього процесу під час перебування в 

межах університету. 
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Основні завдання та цільові орієнтири діяльності економічного 

факультету за основними стратегічними напрямками 

Управлінська діяльність: 

 підтримка корпоративної культури на факультеті та дотримання 

принципу колегіальності у прийнятті управлінських рішень; 

 вдосконалення менеджменту факультету із залученням сучасних 

інформаційних технологій, які забезпечують ефективне вирішення завдань 

планування, обліку, аналізу і регулювання функціональної діяльності, 

активна участь у запровадженні комплексної автоматизації управління 

університетом, включаючи систему електронного документообігу; 

 активний пошук джерел грантового фінансування, заохочення 

здобувачів та викладачів до участі у конкурсах на отримання грантів та 

стипендій; 

 планування роботи факультету, з врахуванням специфіки усіх 

галузей знань, спеціальностей та освітніх програм; 

 запровадження системи ключових показників ефективності в 

контрактах декана, завідувачів кафедр та науково-педагогічних працівників; 

 орієнтація роботи науково-педагогічного колективу кафедр 

факультету на активізацію методичної та наукової складової в професійній 

діяльності; 

 підтримка ініціатив викладачів та здобувачів факультету щодо 

наукової, освітньої та виховної діяльності факультету; 

 підтримка функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості та забезпечення ефективності її функціонування; 

 налагодження співпраці з громадськими професійними 

організаціями для активізації освітньої та науково-дослідної діяльності;  

 постійне поповнення інформаційного стенду, веб-сторінок й 

сторінок/груп в соціальних мережах факультету та кафедр, забезпечення 

ефективного й прозорого процесу інформування про діяльність економічного 

факультету усіх стейкхолдерів; 

 постійне оновлення та модернізація матеріально-технінчої бази 

факультету, збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, яке 

забезпечує виконання функцій мультимедійного обладнання; 

 створення умов для сприятливої й доброзичливої атмосфери в 

колективі, толерантних і тактовних відносин між колегами та зі здобувачами. 

Організація освітнього процесу: 

 забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності; 

 організація роботи для успішного проходження ліцензування та 

акредитацій освітніх програм у визначений термін та згідно з діючими 

вимогами; 
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 створення внутрішньої системи забезпечення якості освітніх 

послуг, розробка та послідовне застосування внутрішніх процедур, які б 

гарантували якість освітніх програм; 

 моніторинг ринку освітніх послуг та ринку праці з метою 

мобільного реагування на їх потреби та поширення напрямів освітньої 

діяльності за рахунок відкриття нових освітніх програм підготовки 

бакалаврів, магістрів та докторів філософії, що базуються на власних 

наукових дослідженнях; 

 забезпечення збалансованості теоретичної і практичної 

підготовки фахівців, ефективної і результативної взаємодії університету з 

роботодавцями; 

 розширення участі органів студентського самоврядування в 

організації навчального процесу, оцінюванні його якості та адаптації 

першокурсників до системи навчання в університеті та на економічному 

факультеті; 

 забезпечення студентоорієнтованого підходу до визначення 

варіативної частини навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти і 

формування каталогу вибіркових дисциплін; 

 сприяння реалізації програм академічної мобільності викладачів 

факультету в рамках існуючих договорів про міжнародне партнерство та 

розширення їх переліку; 

 підвищення якості надання освітніх послуг іноземним 

здобувачам;  

 активізація роботи щодо започаткування надання додаткових 

освітніх послуг здобувачам з урахуванням специфіки спеціальностей 

факультету; 

 підвищення якості навчально-методичної літератури та 

збільшення власних розробок для забезпечення аудиторної та самостійної 

роботи здобувачів з використанням сучасних інноваційних методик 

навчання; 

 видання підручників і навчальних посібників з дисциплін, які є 

ексклюзивними в освітніх програмах факультету; 

 вдосконалення комплексу персональних навчальних систем у 

межах електронної системи управління навчанням Moodle, постійний аналіз 

стану розробки, оновлення та застосування електронних навчальних курсів в 

системі Moodle з усіх дисциплін факультету та засобів контролю успішності 

здобувачів; 

 застосування під час освітнього процесу різноманітних форм 

інтерактивної практичної підготовки; 

 підвищення професійних знань та навичок здобувачів у сфері  

цифрової економіки, розробки та використання програмних продуктів для 

прийняття управлінських рішень; 

 реалізація концепції англомовного викладання окремих 

навчальних дисциплін у межах україномовних програм, як важливої 

складової розвитку академічної мобільності та інтернаціоналізації 
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університету, збільшення частки аудиторних годин, протягом яких 

викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською мовою; 

 забезпечення впровадження в освітній процес наскрізних 

програм практик, розширення переліку баз практик та переліку тем 

кваліфікаційних робіт на замовлення суб’єктів господарювання; 

 формування на факультеті об’єднаної комп’ютерної бази даних 

про підприємства з можливістю вибору здобувачами місць практики через 

Інтернет. 

 

 

Кадровий потенціал:  

 сприяння розвитку іншомовної компетентності науково-

педагогічних працівників факультету, отримання сертифікатів на знання 

іноземної мови за рівнем не нижче В2 або  навчання за відповідними рівнями 

вищої освіти за спеціальностями та освітніми програмами галузі знань 

«філологія»; 

 забезпечення вільного володіння кожним штатним викладачем 

сучасними технологіями пошуку та переробки іншомовної інформації, що 

має забезпечити їх вільний доступ до світової наукової інформації та зробить 

викладачів і науковців в достатній мірі мобільними та 

конкурентоспроможними; 

 забезпечення дотримання вимог щодо відповідності кадрового 

забезпечення за кожною спеціальністю Ліцензійним вимогам Міністерства 

освіти і науки України; 

 забезпечення планомірної та відповідальної реалізації 

перспективного плану захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора філософії та доктора наук; 

 забезпечення планомірної та відповідальної реалізації плану 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до їх 

наукових інтересів та освітніх компонент та з метою вдосконалення їх 

педагогічної майстерності;  

 активізація роботи щодо відкриття постійно діючої аспірантури 

та докторантури за всіма спеціальностями факультету, забезпечення їх 

ефективного функціонування; 

 активізація роботи щодо забезпечення вимогам в сфері кадрового 

складу для роботи разових спеціалізованих вчених рад для захисту докторів 

філософії та створення докторської спеціалізованої вченої ради. 

 

 

Наукова та інноваційна діяльність: 

• розвиток та підтримка наукових шкіл факультету на засадах 

академічної доброчесності; 

• збільшення ролі економічного факультету в розв’язанні 

актуальних регіональних проблем шляхом системної участі працівників в 

консультативно-дорадчих комісіях і робочих групах при органах місцевого 
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самоврядування, обласної державної адміністрації; 

• забезпечення оновлення інформації щодо ідей наукових і освітніх 

проєктів на базі економічного факультету, які потребують фінансування за 

рахунок міжнародних грантів, пошук зацікавлених вітчизняних та іноземних 

партнерів;  

• активізація зв’язків із науково-дослідними інститутами, 

підрозділами НАН та галузевими академіями для розробки наукових 

фундаментальних та прикладних проектів та забезпечення інтеграції науки та 

освіти; 

• активізація комерціалізації результатів наукових досліджень та 

збільшення кількості госпрозрахункових науково-дослідних робіт із 

суб’єктами господарювання регіону та країни; 

• постійна участь у конкурсах держбюджетних тем, конкурсах 

Національного фонду досліджень України, спільних (із закордонними 

партнерами) науково-дослідних проектів, конкурсах науково-дослідних робіт 

молодих учених; 

• розширення інформаційного забезпечення наукових досліджень, 

активізація використання науково-педагогічним персоналом спеціальних 

наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science; 

• забезпечення участі факультету у наукових заходах різного рівня, 

розробка нових форм і шляхів для наукового співробітництва з іншими 

закладами вищої освіти, установами України, ЄС та інших країн світу; 

• проведення щорічних всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференцій, круглих столів, симпозіумів тощо; 

• сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів в аспірантурі 

та докторантурі, формування планів замовлення місць в аспірантуру та 

докторантуру на основі детального аналізу кадрового складу кафедр; 

• внесення пропозицій щодо фінансової та нефінансової підтримки 

(заохочення) збільшення кількості публікацій в авторитетних міжнародних і 

національних виданнях, у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних Scopus та Web of Science; 

• сприяння активному залученню здобувачів до науково-дослідної 

діяльності, участі у студентських олімпіадах, конкурсах науково-дослідних 

робіт, кваліфікаційних робіт, регіональних, всеукраїнських і міжнародних 

конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, програмах стажуваннях та 

академічної мобільності; 

• перенесення центру ваги в індивідуальній роботі зі здобувачами 

на залучення кожного з них до самостійної науково-дослідної роботи, до 

участі в різноманітних конкурсах та проектах в Україні та за кордоном, до 

виконання різноманітних практичних проектів у сфері економіки, культури, 

гуманітарних наук, управління та адміністрування, міжнародних 

економічних відносин; 

• створення на усіх кафедрах факультету студентських наукових 

гуртків, забезпечення їх ефективного функціонування; 

• участь в розвитку бібліотеки та депозитарію університету 
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Міжнародна діяльність: 

• розробка та реалізація стратегії та програми інтернаціоналізації 

діяльності економічного факультету; 

• розширення міжнародної освітньої та наукової співпраці шляхом 

укладання угод із зарубіжними партнерами, пошук нових партнерів і нових 

форм роботи в цьому напрямку; 

• активізація роботи по створенню англомовних версій веб-

сторінок факультету та кафедр факультету, забезпечення їх постійного 

оновлення; 

• започаткування спільних програм підготовки бакалаврів та 

продовження практики підготовки магістрів з провідними навчальними 

закладами ЄС та інших країн світу; 

• збільшення кількості іноземних здобувачів та розширення 

переліку країн, з яких вступатимуть абітурієнти на спеціальності 

економічного факультету; 

• створення умов для активізації академічної мобільності 

здобувачів і викладачів з метою підвищення якості освіти (проект Erasmus+ 

та інші), збільшення кількості здобувачів та штатних науково-педагогічних 

працівників, які беруть участь в програмах міжнародної економічної 

мобільності; 

• внесення пропозицій щодо фінансової підтримки (заохочення) 

участі викладачів в міжнародних проектах та асоціаціях; 

• активізація роботи щодо видання монографій, підручників, 

публікацій у співавторстві із провідними зарубіжними вченими. 

 

 

Виховна робота: 

• розвиток форм роботи з молоддю з національно-патріотичного 

виховання, забезпечення їх соціальної мобільності та адаптації в суспільстві; 

• сприяння проведенню просвітницьких, виховних, культурно-

масових заходів за участю здобувачів та працівників факультету з метою 

підтримки корпоративної культури, утвердження ціннісних ідеалів 

факультету, формування позитивного соціального середовища. 

• вдосконалення програми виховної роботи зі здобувачами 

факультету з метою спрямування її на активізацію умов їх особистісного 

розвитку та професійного становлення; 

• розвиток інституту кураторства на факультеті; 

• вдосконалення та розвиток системи студентського 

самоврядування на факультеті, налагодження системи зворотного зв’язку, 

розширення сфери студентської діяльності за рахунок зв’язків зі 

студентськими радами інших закладів вищої освіти  України та інших країн; 

• проведення опитувань серед здобувачів для встановлення і 

подальшого вирішення проблем навчання, проживання в гуртожитку, 

задоволення соціально-культурних потреб; 

• вивчення потреби здобувачів факультету в гуртковій та інших 
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видах пізнавальної діяльності та створення умов для розвитку талановитої й 

обдарованої молоді; 

• сприяння працевлаштуванню випускників факультету; 

• заохочення та сприяння участі у соціально-орієнтованих 

проектах, волонтерській роботі; 

• розробка програми підтримки здобувачів та протидії негативним 

соціальним явищам. 

 

 

Профорієнтаційна робота: 

 організація проведення профорієнтаційної роботи, пошук 

креативних форм профорієнтаційних та агітаційних заходів, налагодження 

співпраці із засобами масової інформації; 

 розробка механізму персоніфікованої роботи з абітурієнтом з 

використанням усіх форм комунікаційної взаємодії: агітаційні виступи, дні 

відкритих дверей, факультетський портал, мобільний зв'язок, соціальні 

мережі, залучення до студентських виховних і культурно-масових заходів;  

 

 

Взаємозв’язки із роботодавцям та іншими стейкхолдерами: 

 організація та проведення Днів відкритих дверей на факультеті, 

виїзних Днів відкритих дверей та участь у Днях відкритих дверей 

університету; 

 підтримка функціонування бази даних випускників факультету з 

інформацією про подальшу професійну кар’єру кожного випускника кафедри 

для налагодження зв’язків у професійній сфері, в тому числі із 

випускниками, які працюють в міжнародних компаніях в Україні та за 

кордоном; 

 підтримка та всебічний розвиток практики рекомендації на 

роботу випускників факультету у разі наявності відповідних вакансій з 

отриманням в подальшому відгуків від роботодавців; 

 формування системи зв’язків кафедр факультету та роботодавців 

з метою забезпечення отримання здобувачами професійних навичків під час 

проходження відповідних практик; 

 розробка і впровадження за участю роботодавців системи 

ранньої адаптації випускників факультету до первинних професійних посад в 

межах проходження навчальної та виробничої практик. 
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Очікувані результати: 

• підготовка викосопрофесійних фахівців, зданих до самореалізації 

та саморозвитку з ціннісним ставленням особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації;  

• залучення вмотивованих абітурієнтів та збільшення контингенту 

здобувачів; 

• підтримка високого професійного рівня науково-педагогічних 

працівників факультету; 

• забезпечення якості освітніх програм факультету, освітнього 

процесу, підтримка культури академічної доброчесності;  

• розширення національного і міжнародного партнерства, 

інтернаціоналізація наукової та освітньої діяльності факультету; 

• позитивний імідж та чіткі перспективи подальшого розвитку 

економічного факультету у підготовці висококваліфікованих кадрів. 
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