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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
Стратегія розвитку економіко-технологічний інститут імені Роберта 

Ельворті (далі – Інститут) розроблена відповідно до Конституції України, 

Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту», Закону України від 

01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Закону України від 26.11.2015 р. 

№ 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України від 

14.09.2006 р. № 143-V (у ред. Закону України від 02.10.2012 р. № 5407-VI «Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», Стратегії 

розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031роки, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347), Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. №1296 «Щодо 

запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти», інших нормативно-правових актів у галузі освіти і науки, Статуту 

економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті, затвердженого 

загальними зборами засновників Економіко-технологічного інституту імені 

Роберта Ельворті протокол №1/2019 від 12 грудня 2019р., Програми 

інтернаціоналізації Університету, інших внутрішніх нормативно-правових актів 

Університету. 

1.1 Аналіз стану економіки 

За інформацією наведеною на сайті radiosvoboda.org, Міжнародний 

валютний фонд прогнозує помірне зростання світової економіки у 2020 році, 

ідеться в оприлюдненому 20 січня World Economic Outlook. Фахівці МВФ 

очікують, що цього року світова економіка зросте на 3,3%, а 2021-го – на 3,4% 

(зростання у 2019 році склало 2,9%, вважають експерти). 

За попередніми оцінками, у 2019 році економіка України відновлювалася 

дещо швидше, ніж у країнах-сусідах по регіону, зростання склало 3,5%, що є 

найвищим показником від початку економічної кризи 2008 року. 

У січні 2020 року голова МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світ 

чекає нова Велика депресія. Глибока фінансова криза, почала проявлятись у 

лютому і березні, а згодом і у квітні, 2020 року під час падіння світового 

фондового ринку. Поштовхом до падіння став коронавірус SARS-CoV-2, що 

вразив Китай, а потім і решту світу. Нажаль зараз криза перебуває в активній 

фазі станом на жовтень 2020.  

За даними Всесвітньої ради з туризму і подорожів (WTTC) (станом на 

кінець лютого 2020) втрати тільки туристичної галузі складуть близько 22 млрд 

дол, найбільше постраждає Китай, де туризм складає 11% економіки.[ 

За прогнозами Bloomberg (на 7 березня 2020) збитки світової економіки 

можуть сягнути 2 трлн дол. 

За прогнозами JPMorgan (на 15 березня 2020) економіка США може 

скоротитися на 2% у першому кварталі та на 3% у другому, а економіка 

єврозони може скоротитися на 1,8% і 3,3% в ті ж періоди. 

За прогнозами Bloomberg (на 9 квітня 2020) збитки світової економіки 

можуть сягнути 5 трлн дол.. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020?fbclid=IwAR3HKzp6OProIjQ79n5oipMkuFsvB31shxN-6uWmlfb7cv_23wcJBHuBs4I
https://www.radiosvoboda.org/a/desiat-uspixiv-ukrajiny/30383468.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Orthocoronavirinae
https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020


До 23 квітня 80 країн світу звернулися до МВФ за економічною 

допомогою, щоб уникнути дефолту.  

6 травня Єврокомісія повідомила, що очікує на спад ВВП єврозони на 

7,75% у 2020 році. Найбільше зниження буде в Греції (9,7%), Італії (9,5%) та 

Іспанії (9,4%). 

На вересень місяць Міжнародний валютний фонд значно погіршив свій 

прогноз щодо падіння світової економіки у 2020 році. Про це йдеться в 

оновленому прогнозі МВФ. 

У порівнянні із весняними дослідженнями погіршено прогноз падіння 

світової економіки з 3% до 4,9%. За прогнозами  у 2021 році економіка 

відновлюватиметься повільніше, ніж очікувалось раніше. 

Сукупні втрати світової економіки у 2020-2021 роках, за прогнозом МВФ, 

складуть понад 12 трильйонів доларів. 

У фонді пояснюють, що більш негативний прогноз пов’язаний з високим 

рівнем невизначеності у світі через пандемію коронавірусу.
1
 

В свою чергу, інфляція прискориться до 4,7% на кінець цього року і 

також буде близькою до середньострокової цілі Національного банку 5% у 

наступні роки. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за липень 

2020 року. 

За час карантину рівень безробіття в Україні зріс, а зростання зарплат 

практично призупинилося. Рівень безробіття знижуватиметься поступово – 

бізнес буде обережним у розширенні штатів через ризик другої хвилі 

поширення вірусу. Планове зростання реальних зарплат відновиться вже у 

наступному році.
2
 

_________________________________________________________________________________________ 

1 www.unian.ua/economics/finance/svitova-ekonomika-mvf-znachno-pogirshiv-prognoz-na-2020-

rik-novini-ukrajina-11049821.html 

2 Інфляційний звіт НБУ 

 
1.2 Аналіз поточної ситуації у вищій освіті 

Світовий рейтинг університетів 2020 Times Higher Education World 

University Rankings 2020 включає в себе майже 1400 університетів із 92 країн 

(таблиця 1). При формуванні якого було визначено 13 ретельно відкаліброваних 

показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності навчального 

закладу, досліджень, передачі знань та світового світогляду. 

 

Ра

нг 

Назва 

Країна / Регіон 

Кількість 

студентів 

FTE 

Кількість 

студентів 

на одного 

персонал

у 

Міжнар

одні 

студент

и 

1 Оксфордський університет Об'єднане Королівство 

Запитайте 

20 664 11.2 41% 

2 Каліфорнійський технологічний інститут Сполучені 

Штати 

2240 6.4 30% 

3 Кембриджський університет Об'єднане Королівство 

Запитайте 

18978 10.9 37% 

http://www.unian.ua/economics/finance/svitova-ekonomika-mvf-znachno-pogirshiv-prognoz-na-2020-rik-novini-ukrajina-11049821.html
http://www.unian.ua/economics/finance/svitova-ekonomika-mvf-znachno-pogirshiv-prognoz-na-2020-rik-novini-ukrajina-11049821.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-oxford
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnxQAAS
https://www.timeshighereducation.com/student/register-interest?utm_medium=thewebsite&utm_campaign=cta-link&utm_source=rankings&iid=i-92611101
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/california-institute-technology
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-cambridge
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnxQAAS
https://www.timeshighereducation.com/student/register-interest?utm_medium=thewebsite&utm_campaign=cta-link&utm_source=rankings&iid=i-67516113


 

До світового рейтингу ввійшли і Українські ЗВО: Національний 

університет Львівська політехніка, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Національний технічний університет Харківський політехнічний 

інститут, Сумський державний університет, Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна 

 

В Україні існують три типи закладів вищої освіти: університет; академія, 

інститут; коледж.  

Інститути і академії можуть бути тільки галузевими (профільними, 

технологічними) і здійснювати підготовку за першим і другим рівнями. 

Коледжі можуть здійснювати підготовку лише молодших бакалаврів і за 

першим рівнем (бакалавр) вищої освіти. Відмінністю університетів, академій та 

інститутів є обов’язковість здійснення фундаментальних та / або прикладних 

наукових досліджень. 

За загальним рейтингом «The Good Country Index» 2020 р. серед 153 країн 

Україна – на 76-му місці з використання потенціалу вищої освіти. 

Вища освіта в Україні має масовий характер, рівень охоплення вищою 

освітою населення традиційного офіційного віку навчання є високим – 82,7 %, 

за цим показником Україна у Глобальному інноваційному індексі 2020 р. посіла 

14-те місце зі 131 країни.  

4 Стенфордський університет Сполучені Штати 

Досліджуйте 

16 135 7.3 23% 

5 Массачусетський технологічний інститут Сполучені 

Штати 

11 247 8.6 34% 

6 Принстонський університет Сполучені Штати 7983 8.1 25% 

7 Гарвардський університет Сполучені Штати 20 823 9.2 24% 

8 Єльський університет Сполучені Штати 12 402 5.4 20% 

9 Чиказький університет Сполучені Штати  13833 5.7 28% 

10 Імперський коледж Лондона Об'єднане Королівство  16 760 11.7 56% 

11 Університет Пенсільванії Сполучені Штати 20 578 6.5 21% 

12 Університет Джона Хопкінса Сполучені Штати 16,171 4.5 26% 

13 Каліфорнійський університет, Берклі Сполучені 

Штати 

41 081 13.7 17% 

13 ETH Цюріх Швейцарія 18 956 12.5 39% 

15 UCLОб'єднане Королівство  32,665 10.6 52% 

16 Колумбійський університет Сполучені Штати 26 586 5.8 37% 

17 Університет Каліфорнії, Лос-Анджелес Сполучені 

Штати 

41 066 9.4 17% 

18 Університет Торонто Канада  73 370 20.1 21% 

19 Корнельський університет Сполучені Штати 22 319 9.8 25% 

20 Університет Дюка Сполучені Штати 15 309 4.3 19% 

21 Університет Мічиган-Ен-Арбор Сполучені Штати 42 982 8.3 17% 

22 Північно-Західний університет Сполучені Штати 17951 12.8 20% 

23 Університет Цінхуа Китай 38783 12,0 11% 

24 Пекінський університет Китай 39 575 11.5 15% 

25 Національний університет Сінгапуру  30 869 17.9 28% 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/stanford-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/stanford-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/massachusetts-institute-technology
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/princeton-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/harvard-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/yale-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-chicago
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/imperial-college-london
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnxQAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-pennsylvania
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/johns-hopkins-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-california-berkeley
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/eth-zurich
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/eth-zurich
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnxqAAC
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ucl
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ucl
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/columbia-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-california-los-angeles
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-toronto
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyDAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/cornell-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/duke-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-michigan-ann-arbor
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/northwestern-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnyEAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/tsinghua-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnwKAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/peking-university
https://www.timeshighereducation.com/location/a4zw0000000GnwKAAS
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-singapore


У складі вступників до університетів, академій, інститутів переважну 

більшість становлять випускники 11-х класів шкіл – 67,1% від загальної 

кількості вступників у 2018 р. порівняно з 58,9% в 2010 р. 

В Україні мережа університетів – одна з найбільш щільних: на 1 млн 

населення припадає 6,7 університету та 8 коледжів, технікумів і училищ. 

За даними ЄДЕБО станом на листопад 2019 р. в Україні нараховується 

усього 671 заклад вищої освіти. До яких входять: 193 університети, 152 

інститути, 127 відокремлених підрозділів, 118 інших наукових установ 

(організацій), 73 академії та 8 наукових центрів. 

Якщо порівнювати ЗВО за рівнем акредитації, то: у 1990–1991 н.р. 

співвідношення навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та навчальних 

закладів ІІІ–IV рівнів акредитації було 4,97 (742 технікумів, коледжів, училищ 

до 149 університетів, академій інститутів), у 2000–2001 н.р. — 2,1 (664 до 315), 

у 2018–2019 н.р. — 1,3 (370 до 282). Наведені дані демонструють очевидний 

рух закладів освіти від середньої спеціальної освіти у бік вищої. 

Кількість університетів, академій та інститутів державної форми 

власності у 2019р. становила 319 і 157 приватних закладів, тобто головним 

провайдером вищої освіти залишається держава (за даними www.osvita.ua). 

В Україні, не дивлячись на обмеження у державному фінансуванні, досі 

значна частина ЗВО є філіями, що розміщуються в інших містах. Для 

приватних ЗВО індекс співвідношення між університетами та їхніми філіями 

становить 0,36; для державних — 0,27. Після прийняття змін у законодавстві, 

що обмежили розподіл бюджетних місць у філії ЗВО, приватні ЗВО порівняно з 

державними зберегли більш розвинену мережу філій. Проте якість освітніх 

послуг таких філій не завжди відповідає вимогам. 

Розподілу ЗВО за регіонами країни зберігає сталі традиції, найбільша 

кількість університетів, академій та інститутів знаходиться в столиці країни 

(181) та розвинених регіонах країни — Харківській (60), Дніпропетровській 

(49), Львівській (48), Одеській (33) областях.  Найбільша кількість філій 

знаходиться у Львівській (14), Дніпропетровській (11), Донецькій (9) і 

Миколаївській (9) областях. Проте ситуація з філіями поступово змінюється 

після підписання Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що 

упорядковує діяльність відокремлених структурних підрозділів, зокрема, не 

припускає створення та функціонування територіально відокремлених 

структурних підрозділів закладів вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, 

Дніпрі та Одесі. 

Розвиток інфраструктури вищої освіти в Україні демонструє дві ключові 

тенденції: стрімке зниження кількості технікумів, коледжів та училищ, які 

готували спеціалістів технічних спеціальностей, зростання чисельності 

університетів, академій і інститутів, навчання в яких орієнтовано на більш 

ґрунтовну підготовку. 

Одним із ключових факторів що регулює кількість ЗВО є чисельність 

здобувачів освіти. Відповідно до інформації Державної служби статистики 

України, в Україні, починаючи з 2008 року, відбувається процес поступового 

скорочення кількості студентів, аспірантів і докторантів. Так, на початок 1990–

1991 н.р. в українських ЗВО (університети, академії, інститути) навчалося 881 

http://www.osvita.ua/


300 здобувачів вищої освіти. Свого піку було досягнуто у 2007–2008 н.р. — 2 

372 500 осіб, після чого відбувається постійне зменшення і вже за декілька 

років сягне показників 90-х. 

Концентрація здобувачів вищої освіти за регіонами формується таким 

чином: Києві (343 тис. осіб), Харків і Харківська область (154 тис. 800 осіб), 

Львів і Львівська область (108 тис. осіб), Дніпро і Дніпропетровська область (92 

тис. осіб). 

Цікавими є результати наведені у звіті Нац агентства якості освіти, а саме  

те, що в університетах України загалом зараховано більше здобувачів вищої 

освіти за контрактною формою навчання, аніж за бюджетним фінансуванням: із 

1,3 млн здобувачів вищої освіти 739 тис. навчається на контрактній основі (56 

%) і 582 тис. (44 %) — за рахунок, державного або регіонального бюджету. 

Проте у 2020 році рекомендації на бюджетні місця отримали майже 50 тисяч 

вступників (79%). 

Зміни в законодавчій базі вищої освіти, які почали діяти з січня 2020 

року, а саме, залежність фінансування університету від кількості студентів, 

впровадження індикативної собівартості навчання, скоріш за все призведуть до 

збільшення кількості контрактників. 

У 2019 р. університети, академії, інститути Україні випустили майже 171 

тис. студентів. За спеціальностями соціально-економічного і гуманітарного 

напряму — 75 тис. осіб. — 28 тис.  інженерів, 14 тис. медиків, 12 тис. педагогів, 

10 тис. транспортників, 6,2 тис. представників природничих наук, 4,8 тис. 

архітекторів і будівельників, 4,8 тис. працівників з вищою освітою у сфері 

послуг, майже 16 тис. — представники інших спеціальностей.
3
 

_________________________________________________________________ 
3.  Річний звіт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік 

 

Відповідно до інформації наведеної на освітнім ресурсі «Освіта.ua» було 

складено рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року. Рейтинг наведено за 

такими номінаціями: 

1. Консолідований рейтинг вишів України 2020 року (таблиця1) 

2. Кращі класичні університети України (таблиця2) 

3. Кращі приватні заклади вищої освіти України (таблиця3) 

4. Рейтинг вищих навчальних закладів Кропивницького (таблиця4) 

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів 

вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та 

засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів 

України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких 

використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. 

Таблиця 1 - Консолідований рейтинг вишів України 2020 року 
Назва закладу освіти Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП 

200 

Україна 

Бал ЗНО 

на 

контракт 

Scopus Підсумковий 

бал 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка  

1 2 4 1 7 

Національний університет 

"Києво-Могилянська 

2-3 7 2 19 28 
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академія"  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

2-3 1 21 6 28 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

4 8 20 3 31 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 

5 6 24 2 32 

Львівський національний 

медичний університет імені 

Данила Галицького 

6 17 13 12 42 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 

7 5 31 8 44 

Одеський національний 

університет імені І. І. 

Мечникова 

8 18 33 4 55 

Національний медичний 

університет імені О.О. 

Богомольця 

9 33 9 18 60 

Дніпропетровська медична 

академія Міністерства 

охорони здоров’я України 

10 46 6 16 68 

Сумський державний 

університет  

11-12 3 60 9 72 

Харківський національний 

університет 

радіоелектроніки 

11-12 9 41 22 72 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

13 23 49 11 83 

Харківський національний 

медичний університет  

14 53 7 24 84 

      

Харківський технологічний 

університет "ШАГ"  

172 201 75 159 435 

Київська муніципальна 

академія естрадного та 

циркового мистецтв 

173 201 59 177 437 

Дніпровський державний 

аграрно-економічний 

університет  

174 135 201 102 438 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

175-176 139 132 170 441 

Арт академія сучасного 

мистецтва ім. Сальвадора 

Далі 

175-176 201 63 177 441 

Економіко-технологічний 

інститут імені Роберта 

Ельворті 

177-178 201 64 177 442 
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Уманський національний 

університет садівництва 

177-178 94 201 147 442 

Дніпровський державний 

технічний університет  

179-180 127 200 116 443 

Європейський університет  179-180 132 134 177 443 

Київська православна 

богословська академія  

181 201 73 177 451 

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представляє класичні університети, 

що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних 

закладів України 2020 року. 

Таблиця 2 - Кращі класичні університети України 
Назва закладу 

освіти 

Місце Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП 

200 

Україна 

Бал ЗНО 

на 

контракт 

Scopus Підсумковий 

бал 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

1 1 2 4 1 7 

Національний 

університет 

"Києво-

Могилянська 

академія"  

2 2-3 7 2 19 28 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка  

3 4 8 20 3 31 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна  

4 5 6 24 2 32 

Одеський 

національний 

університет імені І. 

І. Мечникова 

5 8 18 33 4 55 

Сумський 

державний 

університет  

6 11-12 3 60 9 72 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара  

7 13 23 49 11 83 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

8 15 20 61 5 86 

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса  

9 18 29 46 21 96 

Ужгородський 

національний 

університет  

10 20 11 80 14 105 
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Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представляє приватні виші, що посіли 

найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів 

України 2020 року. 

Таблиця 3 - Кращі приватні заклади вищої освіти України 

Назва закладу 

освіти 

Місце Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП 

200 

Україна 

Бал ЗНО 

на 

контракт 

Scopus Підсумковий 

бал 

Український 

католицький 

університет  

1 82 129 1 177 307 

Університет імені 

Альфреда Нобеля  

2 89-90 119 53 146 318 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет  

3 101-105 176 74 87 337 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

4 106 117 102 128 347 

Львівський 

медичний інститут  

5 111-112 201 11 148 360 

Київський 

медичний 

університет  

6 113-114 191 10 161 362 

Харківський 

гуманітарний 

університет 

"Народна 

українська 

академія"  

7 117 151 40 177 368 

Міжрегіональна 

Академія 

управління 

персоналом 

8 120 106 158 109 373 

Університет 

економіки та права 

"КРОК 

9 125 87 135 156 378 

Українсько-

американський 

університет 

Конкордія 

10 127 190 14 177 381 

 

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представляє виші Кропивницького та 

Кіровоградської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу 

вищих навчальних закладів України 2020 року. 
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Таблиця 4 - Рейтинг вищих навчальних закладів Кропивницького 
 

Назва закладу освіти Місце Місце у 

загальному 

рейтингу 

ТОП 

200 

Україна 

Бал ЗНО 

на 

контракт 

Scopus Підсумковий 

бал 

Центральноукраїнський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

1 95-96 107 115 107 329 

Центральноукраїнський 

національний 

технічний університет  

2 163-164 150 152 121 423 

Економіко-

технологічний інститут 

імені Роберта Ельворті 

3 177-178 201 64 177 442 

 

На сайті https://www.education.ua/  опубліковано рейтинг Топ-30 кращих 

приватних ЗВО країни 2020р. 

Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в сфері вищої освіти 

сформувало власний рейтинг вищих навчальних закладів України 2020 року з 

найкращими показниками в декількох загальновизнаних всеукраїнських та 

міжнародних рейтингах. 

Розрахунки проводилися на основі того, яке місце приватні вузи 

займають в рейтингах «Scopus» і «Топ-200 Україна», а також виходячи з 

кількості бажаючих вступити. 

Топ-30 кращих приватних вузів України 2020 по версії ВООРГВО 

виглядає наступним чином: 

1. Міжрегіональна Академія управління персоналом 

2. Університет імені Альфреда Нобеля 

3. Полтавський університет економіки і торгівлі 

4. Міжнародний гуманітарний університет 

5. Університет економіки і права «КРОК» 

6. Львівський торгово-економічний університет 

7. Київський університет культури 

8. Український католицький університет 

9. Закарпатський венгерський інститут ім. Ференца Ракоци II 

10. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука 

11. Київський міжнародний університет 

12. Академія праці, соціальних відносин і туризму 

13. Київський медичний університет 

14. Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая 

15. Університет Короля Данила 

16. Європейський університет 

17. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 
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18. Український гуманітарний інститут 

19. Українсько-американський університет Конкордія 

20. Одеський технологічний університет «ШАГ» 

21. Академія адвокатури України 

22. Львівський медичний інститут 

23. ІТ Степ Університет 

24. Академія рекреаційних технологій і права 

25. Харківський технологічний університет «ШАГ» 

26. Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті 

27. Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій 

28. Арт академія сучасного іскуства ім. Сальвадора Далі 

29. Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 

30. Київська православна богословська академія 

За результатами порівняння за аналогічними показниками 2019 року маємо 

підвищення у консолідованому рейтингу на 33 позиції з 210 місця у 2019 р на 

177 місце у 2020 році. 

Вперше потрапили в ТОП 30 приватних ЗВО країни та увійшли в трійку лідерів 

по Кропивницькому. 

1.2 Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті  

Історія інституту веде початок з 1993 року, коли було створено 

Кіровоградський інститут комерції (Свідоцтво про державну реєстрацію 

№02512-ГО від 16 липня 1993 р.) У 1999 році Міністерство освіти України 

затвердило Статут Кіровоградського інституту комерції (довідка №5022 від 

23.09.99 «Про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та 

організацій України»). 

 У серпні 2017 року відбулася зміна власників інституту. Новим власником став 

Благодійний фонд «Ельворті». У грудні 2017 було змінено назву інституту на 

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті (Витяг з ЄДРПОУ № 

1003456973 від 10.01.2018). 

Освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті 

сьогодні здійснюється за освітнім рівнем «Бакалавр» за такими 

спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 051 

«Економіка», 131 «Прикладна механіка» та 122 «Комп’ютерні науки». У 

відокремленому структурному підрозділі Економіко-правовому коледжі 

Економіко-технологічного інституту ім. Р. Ельворті здійснюється підготовка за 

освітнім рівнем «Молодший бакалавр» за спеціальнітю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Також студенти мають можливість 

продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного інституті ім. Роберта 

Ельворті створені 5 кафедр: «Фінансів та економіки», «Бухгалтерського 

обліку», «Маркетингу та менеджменту», «Соціально-гуманітарних дисциплін» 

та «Прикладної механіки». 
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На час затвердження стратегії в Інституті навчається близько 200 осіб за 

різними формами навчання на початковому, бакалаврському, магістерському 

рівнях за 7 спеціальностями з 3-х галузей. 

В інституті працює 42 працівника з них 33 за основним місцем роботи 9 

сумісників. Штат науково-педагогічних працівників складає 31 особа з них 21 

за основним місцем роботи та 9 сумісників, допоміжний персонал 7, 

адміністративний персонал 3, Бібліотекар 1, бухгалтер 1. Загальна чисельність 

ставок НПП 24, та 7 осіб на погодинній оплаті праці. 

 

2. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ І 

РИЗИКІВ РОЗВИТКУ 

SWOT-аналіз поточного етапу розвитку Інституту 
 

S (strengths) – сильні сторони:  
1. Комфортні умови навчання 

2. Сучасні навчальні лабораторії, обладнання та ПО 

3. Стабільний навчальний процес протягом навчального року 

4. Підтримка з боку підприємств-партнерів 

5. Залучаються до викладання фахівці із реальним практичним досвідом  

6. Наявність доступу до виробничої бази, прохождення практики на 

виробництві. 

7. Високий рівень застосування інформаційно-телекомунікаційних 

технологій під час організації навчального процесу  

8. Відсутність корупції 

9. Функціонуюча школа MBA 

10. Адаптивні навчальні плани орієнтовані на вимоги ринку праці 

11. Додаткова програма тренінгів для учасників освітнього процесу 

12. Гарантія працевлаштування кращих студентів 

13. Альтернатива військовій службі 

14. Геополітичне розташування в центрі України 

15. Програма грантової підтримки кращих студентів, 

16. Вільне формування вартості навчання 

17. Отримання виробничого стажу під час навчання за дуальною формою 

18. Збільшення кількості студентів 

19. Співпраця із кращими ЗВО країни 

 
W (weaknessеs) – слабкі сторони: 

1. Кадрове забезпечення (низький рівень фаховості), відсутність 

укомплектованого штату працівників, корпоративної культури. 

2. Відсутність довіри з боку абітурієнта 

3. Відсутність фінансової стабільності 

4. Наявність неакредитованих спеціальностей 

5. Відсутність гуртожитку 

6. Низький рівень академічної мобільності студентів  

7. Відсутність показників наукової активності, наукової школи  

8. Розвиток  бренду інституту на початковому рівні 



9. Викладачі з низьким рівнем науково-педагогічної активності 

10. Низький рівень методичного забезпечення навчального процесу 

11. Низький рівень оплати праці НПП. 

12. Не досконала ситема контролю якості освітніх послуг. 

13. Низький рівень залучення учасників освітнього процесу до реальних 

процесів на виробництві. 

14. Відсутній досвід реалізації міжнародних проектів, грантів. 

15. Інертність змін освітніх програм в порівнянні із кадровими вимогами 

ринку праці. 

16. Рівень організації освітнього процесу 

 
О (opportunities) – можливості: 

1. Формування системи партнерських зв’язків з університетами-лідерами 

світового і вітчизняного науково-освітнього простору  

2. Посилення партнерства з підприємствами та професійними спільнотами 

3. Залучення експертів із виробництва (наглядова рада) до визначення 

шляхів реалізації завдань поточної діяльності та стратегії розвитку 

інституту  

4. Можливість поєднання освітніх програм (мехатронік, інженер -економіст) 

5. Розвиток освіти «впродовж життя», як головного тренду, що дає змогу 

розширити  освітній простір для всіх категорій населення;  

6. Можливість реалізації державного замовлення для комерційних ЗВО з 

2021 р. 

7. Зміни в законодавчій базі (послаблення вимог до кадрового забезпечення) 

8. Введення індикативного формування вартості навчання для бюджетних 

закладів вищої освіти. 

9. Участь в міжнародних проектах 

10. Проходження міжнародної акредитації 

11. Наявність резервів для ресурсного забезпечення розвитку інституту, 

вільної площі навчального спрямування.  

12. Створення кваліфікаційного центру. 

13. Можливість сертифікації студентів  (СAD/CAE) 

14. Зміни переваг споживача вищої освіти на користь приватних ЗВО 

15. Підвищення попиту на фахівців на внутрішньому та зовнішньому ринках  

16.  Зменшення фінансування державних ЗВО. 

17. Участь у програмах стажування студентів та викладачів за кордоном 

18. Дистанційна організація освітнього процесу. 

19. Карантинні обмеження для виїзду абітурієнтів за кордон. 

 
T (threats) – загрози: 

1. Несприятлива демографічна ситуація в державі та регіоні, виїзд частини 

абітурієнтів до більш потужних за інфраструктурою міст України та до 

іноземних навчальних закладів. 

2. Велика кількість ЗВО, жорстка конкуренція. 

3. Зниження попиту на вищу освіту особливо на магістерські програми.  

4. Диспропорції між потребами ринку праці та пріоритетами абітурієнтів;  



5. Наслідки введення карантинних обмежень 

6. Активність конкурентів в просуванні продукту 

7. Збільшення державного замовлення на технічні спеціальності 

8. Обмежені фінансові можливості щодо рівня оплати праці мешканців 

області 

9. Жорсткі вимоги до акредитації освітніх програм 

10. Постійні зміни в законодавстві 

11. Військово-політична ситуація на Сході та Півночі України  

12. Привабливість європейської освіти для абітурієнтів і подальшого 

працевлаштування за межами України 

13. Розвиток систем дистанційного навчання як вітчизняних так і 

закордонних ЗВО. 

14. Прояви недоброчесності, імітації, корупції в освітньому середовищі та 

суспільстві в цілому. 

 

PEST-Аналіз 

Політичні фактори 
1. Обмеження та їх наслідки у звязку із карантином 

2. Недосконала нормативно-правова база функціонування системи вищої 

освіти 

3. Зміни в законодавстві, ліцензійних та акредитаційних вимогах 

4. Погіршення політичної ситуації зі східними та північними партнерами 

5. Зміни в управлінні та напрямку розвитку МОНУ 

6. Не стабільна політична ситуація в країні 

7. Високий рівень корупції в країні. 

Економічні фактори 

1. Спад економічного розвитку Світу 

2. Спад економічного розвитку країни (зниження ВВП на 3,3%) 

3. Коливання курсу валют, високий рівень інфляції 

4. Підвищення рівня безробіття населення 

5. Низький рівень дохідності населення 

6. Підвищення вартості послуг 

Соціокультурні фактори 
1. Зміна демографічного фактору, еміграція 

2. Деградована система цінностей та культури населення 

3. Низький рівень якості проживання 

4. Не сприятлива криміногенна ситуація 

5. Низький рівень розвитку інфраструктури регіону 

Технологічні фактори 

Нові можливості в комунікативних системах (5G) 

Розвиток технологій онлайн навчання  

 

Позиціонування ЕТІ 

1. Елітний ЗВО для кращих 

2. Інститут із освітою орієнтованою на роботодавця; 

3. Освіта без корупції 



4. Інститут із грантовою підтримкою талановитих студентів та викладачів  

від партнерів та міжнародних програм. 

5. Інститут із комфортними умовами навчання 

6. Інститут із дуальною освітою за німецькою моделлю 

7. Інститут із укомплектованим штатом висококваліфікованих викладачі із 

практичним досвідом. 

8. Інститут із сучасними навчальними лабораторіями 

9. Високий рівень працевлаштування випускників за фахом 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ 

ІНСТИТУТУ 

МІСІЯ ЕТІ: провадження освітніх і наукових послуг технічного та 

економічного спрямування, що ґрунтуються на розвитку традицій закладу 

вищої освіти в області інновацій, культури надання освітніх послуг з метою 

задоволення ціннісних потреб усіх категорій стейкхолдерів інституту, шляхом  

ефективного застосування принципів європейських та світових стандартів 

якості освіти. Забезпечення беззаперечних конкурентних переваг компаній-

партнерів перед іншими компаніями ринку за рахунок працевлаштування 

випускників інституту. 

НАШЕ БАЧЕННЯ 

Інститут як: 

 сучасний заклад вищої освіти за стилем, технологіями, якістю наукових 

та освітніх послуг, традиціями міжнародного співробітництва, з 

динамічним розвитком.  

 лідер серед закладів вищої освіти Центрального регіону країни, що 

виконує функцію сприяння інноваційному розвитку регіону, суспільства 

у цілому, у тому числі різними формами інтеграції науки, освіти, 

виробництва і соціальної сфери. 

 освітня платформа для використання найефективніших форм навчання, 

інноваційних технологій та залучення до обміну досвідом найкращих 

фахівців-практиків. 

 інституту підприємницького типу, повноправний суб’єкт ринкових 

відносин, передусім із соціально орієнтованою підприємницькою 

активністю, пріоритетом «інтелектуального» бізнесу, у тому числі в 

міжнародному просторі;  

 інституту зі стійкими демократичними традиціями, розвинутим 

студентським самоврядуванням, культом знань та науки, академічними 

свободами, атмосферою творчості, відкритості, вільного волевиявлення.  

  

 НАШІ ЦІННОСТІ 

Відповідальність за якість освітніх послуг 

Наші зусилля спрямовані на інтереси стейкхолдерів, тож ми несемо 

відповідальність за результат роботи, виконання зобов’язань й високий рівень 

наших фахівців. Гарантуємо якість, комфорт, прозорість освітнього процесу. 



Прагнення вдосконалюватися  

Інститут створює умови для розвитку фаховості і потенціалу наших 

працівників, впроваджує новітні технології, удосконалює освітні та 

управлінські процеси. Розвиток нашого інституту – це внесок в успішний 

освітній простір України. 

Професіоналізм 
Люди – головний ресурс Інституту. Нам важливо, щоб кожен працівник мав 

ґрунтовні фахові знання, адже якісний результат їхньої роботи є гарантією 

вашого успіху. 

Згуртованість 

Ми цінуємо командний дух та єдність: завдяки злагодженій спільній роботі 

Інститут матиме високі результати, використовуючи досвід та знання кожного. 

Усі наші фахівці об’єднані однією метою – надання якісних освітніх послуг.  

Відкритість 

Ми відкрито інформуємо наших співробітників, партнерів, учасників 

освітнього процесу про важливі питання розвитку нашого Інституту, 

створюючи основу для довірчого співробітництва. Наша робота ґрунтується на 

принципах, які поділяють наші працівники та партнери. Ми завжди відкриті 

для Вас. 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ: 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті – це сучасний 

конкурентоспроможний освітній заклад який провадить освітню діяльність на 

рівні, що забезпечує підготовку високоосвіченої інтелектуальної еліти 

суспільства та реалізує високі вимоги ринку праці у фахівцях нової формації, 

здатних працювати в умовах швидкозмінного, багатофункціонального 

середовища. 

Має сталий випереджальний розвиток як інноваційно-орієнтований центр, 

конкурентоспроможний у освітньо-науковому просторі країни, передусім через 

високу якість підготовки на рівні кращих світових практик осіб, які навчаються, 

підвищення ролі в науково-технічному, соціальному, економічному, 

культурному розвитку суспільства, досягнення більш високого визнання на 

державному та світовому рівнях. 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ спрямовані на забезпечення місії, досягнення її бачення, 

розв’язання основних завдань та формування прогнозованих показників, що є 

ключовими результатами ефективності розвитку інституту. 

1. Укомплектований штатом висококваліфікованих науково-педагогічних 

працівників із рівнем науково-педагогічної активності неменше 7-ми пунктів 

ліцензійних вимог (до 2022 року). 

2. Має сучасну внутрішню систему менеджменту якості освіти (Quality 

Assurance, що включає в себе Quality Control) на рівні вимог Європейських 

стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) (до 2023 

року); 



3. Має 2 повноцінних партнери серед закладів вищої освіти Європейського 

середовища (до 2023). 

4. Має міжнародно-акредитовану освітню програму за спеціальністю 

«менеджмент» за ступенем магістр (до 2023 року); 

5. Має в своєму складі функціонуючий підрозділ «Освіта протягом життя», 

що організовує та проводить програми підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації (МВА, тренінги, курси) для фахівців усіх рівнів з 

доходом 2 млн.грн. на рік (до 2024 року). 

6. Має кількість наукових праць (понад 10) у виданнях, які індексуються БД 

Scopus та/або Web of Science Core Collection (далі WoS) із активністю через 

відповідні показники цитованості (h-індекс= 5) (до 2024); 

7. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти  до 1000 осіб (до 2028 

року); 

8. Має акредитовані освітні програми Прикладна механіка, Комп'ютерні 

науки (до 2025 року); 

9. Має повноцінно організоване дуальне навчання з 56 підприємствами 

країни (до 2025 року); 

10. Має в своєму складі розвинутий структурний підрозділ – коледж, з  

трьома освітніми спеціальностями та кількістю студентів 120 осіб  (до 2026 

року);  

11. Має акредитацію ЗВО в цілому (до 2027 року); 

12. Має збалансований фінансовий план з рентабельністю 7%(до 2027 року); 

13. Забезпечує довготермінову перевагу з боку абітурієнтів та завоювання 

третьої частини ринку регіону, а також протистояння перерозподілу ринку 

суб’єктів освітньої діяльності (до 2027 року). Стійкі конкурентні позиції в 

центральній частині країни. 

14. Вхід в топ 10 комерційних ЗВО країни за якістю освітніх послуг (до 2029) 

 

СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 

ІНСТИТУТУ ДО 2030 РОКУ 

 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ спрямовані на забезпечення місії, досягнення її бачення, 

розв’язання основних завдань та формування прогнозованих показників, що є 

ключовими результатами ефективності розвитку інституту. 

 

1. Формування ефективної системи менеджменту інституту 

 Формування наглядової ради інституту,  запровадження дієвого 

механізму взаємодії 

 Затвердження чіткої структури інституту із зрозумілою системою 

підпорядкування, розподілу повноважень, відповідальності та взаємодії 

 Створення ефективної системи управління персоналом 

 Оновлення внутрішньої нормативної бази, що регламентує діяльність 

Інституту 

 Мінімізація ризиків порушення норм антикорупційного законодавства, 

протидії та профілактики корупційних проявів. 



 Створення ефективної системи проведення внутрішнього аудиту 

діяльності підрозділів та Інституту. 

Показник: Розробка нової редакції статуту інституту (2021р.). Формування 

нормативних засад функціонування наглядової ради (2021р.). Розробка 

відповідних інструкцій, положень (2021р.) 

 

2. Фінансова стабільність діяльності інституту 

 Удосконалення механізму фінансування інституту з урахуванням 

стратегічних пріоритетів розвитку, якості надання освітніх послуг 

 Залучення коштів державного та місцевого бюджетів 

 Фінансова підтримка наукових досліджень 

 Комерціалізація освітніх та наукових послуг, консалтингові послуги. 

Показник: Збалансований фінансовий план з рентабельністю 7% (до 2027р.); 

Перемога у конкурсі на бюджетне фінансування навчання студентів (2023р.) 

 

3. Забезпечення високої якості освітніх послуг 

 Впроваджувати внутрішньої системи менеджменту якості освіти (Quality 

Assurance, що включає в себе Quality Control) 

 Підготовка та проходження зовнішнього контролю якості окремих 

спеціальностей та ЗВО в цілому 

 Міжнародна акредитація освітньої програми за спеціальністю 

«менеджмент» за ступенем магістр 

 Розробка нормативно-правового забезпечення системи менеджменту 

якості вищої освіти відповідно до стандартів і рекомендацій 

Європейського простору вищої освіти (ESG). 

 Не допущення проявів корупції та хабарництва, забезпечення дотримання 

принципів академічної доброчесності. 

 Моніторинг проявів академічної не доброчесності та ефективна система 

запобігання. 

 Вдосконалення освітніх програм спеціальностей із врахуванням 

пропозицій стейкхолдерів 
 Організація освітнього процесу відповідно до вимог стандартів вищої 

освіти 
 Поєднання теоретичного й практичного аспектів навчання, підвищити 

якість та ефективність виробничої практики студентів, посиливши  

співпрацю з підприємствами 

 Залучення до освітнього процесу кращих викладачів країни та фахівців із 

виробництва 
Показник: Сучасна внутрішня система менеджменту якості освіти (Quality 

Assurance, що включає в себе Quality Control) на рівні вимог Європейських 

стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (European Standards and Guidelines for Quality Assurance) ( 2023 р.); 

Міжнародно-акредитована освітня програма за спеціальністю «менеджмент» за 

ступенем магістр ( 2023 р.); 

Акредитовані освітні програми Прикладна механіка, Комп'ютерні науки (2025 

р.); 



Акредитацію ЗВО в цілому ( 2027 р.); 

 

4. Наукова діяльність 

 Розробка програми розвитку наукової діяльності 

 Пошук та виконання науково-дослідних робіт на замовлення підприємств 

 Формування основних напрямків наукових досліджень інституту 

 Залучення студентів до виконання наукових досліджень 

 Розробити і впровадити механізми ефективної комерціалізації результатів 

наукових досліджень  

Показник: Виконання науково-дослідної роботи на замовлення підприємств 

(2023р). 

Кількість наукових праць (понад 10) у виданнях, які індексуються БД Scopus 

та/або Web of Science Core Collection (далі WoS) із активністю через відповідні 

показники цитованості (h-індекс= 5) (2024р.); 

Утворення трьох наукових студентських гуртків (2021р.) 

 

5. Розвиток кадрового потенціалу 

 Комплектування штату висококваліфікованих науково-педагогічних 

працівників (НПП) 

 Підготовка ефективної системи підвищення кваліфікації НПП, 

забезпечення можливості підвищення кваліфікації викладачів 

(стажування) на провідних підприємствах 

 Формування у працівників зацікавленості в успішності всіх аспектів 

діяльності інституту 

 Підвищення науково-педагогічної активності НПП 

 Забезпечення належних умов праці НПП 

 Комерціалізація інтелектуальної власності викладачів 

 Підвищення рейтингу викладачів до середнього по країні 
 Залучення до викладання та обміну досвідом кращих викладачів країни та 

фахівців із виробництва 

 Розширити участь студентських органів самоврядування у формуванні 

вибіркової складової освітніх програм, організації науково-навчального 

процесу, оцінюванні його якості та адаптації першокурсників до системи 

навчання в інституті. 

Показник: Укомплектований штатом висококваліфікованих науково-

педагогічних працівників із рівнем науково-педагогічної активності неменше 7-

ми пунктів ліцензійних вимог (2022 р.). 
 

6. Розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя. 

 Створення підрозділу «Освіта протягом життя», що організовує та 

проводить програми підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 

 Формування нормативної бази «Освіта протягом життя» 

 Розробка повноцінних і затребуваних програм підготовки та 

перепідготовки фахівців 



 Удосконалення до міжнародного рівня освітньої програми курсу МВА 

 Створення навчальних онлайн-платформ для дистанційного доступу до 

освітніх послуг 

 Акредитація кваліфікаційного центру  

 Розширення кола партнерів та замовників освітніх послуг 

Показник: Функціонуючий підрозділ «Освіта протягом життя» з доходом 2 

млн.грн. на рік (2024 р.). 

Діючий кваліфікаційний центр (2025 р.). 

 

7. Міжнародна діяльність та Інтернаціоналізація Інституту 

 Налагодження плідної освітньої, інформаційної та наукової співпраці із 

закладами вищої освіти Європейського середовища  

 Реалізація спільних освітніх програм подвійних дипломів 

 Інтегрування викладачів у міжнародну діяльність: участь у міжнародних 

проектах, конференціях, стажування  

 Участь у програмах міжнародної академічної мобільності 

 Участь іноземних викладачів у освітньому процесі інституту 

 Участь у міжнародних грантових програмах, «Горизонт Європа», 

«ERASMUS+», «EURASIA» та ін. 

 Формування освітніх програм та контролю результатів навчання 

відповідно до рекомендацій ЄКТС 

 Формування академічних стартап-клубів, бізнес-інкубаторів, 

підприємницьких університетів 

Показники: Має 2 повноцінних партнери серед закладів вищої освіти 

Європейського середовища ( 2023р.).  

Приймає участь у міжнародних грантових програмах (2024р.).  

Реалізація спільних освітніх програм подвійних дипломів (2025р.) 

Підтвердження рівня володіння двома викладачами іноземною мовою на рівні 

В2 (2022р.). 

 

8. Студентське самоврядування 

 Організація повноцінно діючого студентського самоврядування 

 Розробка нормативних матеріалів щодо обрання та функціонування 

студентського самоврядування 

 Створити необхідні умови для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, формування лідерів. 

Показники:Діюче студентське самоврядування (2020р.) 

 

9. Інфраструктура та матеріально-технічна база 

 Комплектування лабораторної бази інституту 
 Забезпечення студентів гуртожитком, медичним пунктом,  
 Удосконалення спортивно-оздоровчих об’єктів 

 Впровадження системи електронного документообігу 

 Проведення поточних косметичних ремонтів 

 Забезпечення вимог охорони праці та пожежної безпеки 



Показники: Укомплектована навчально-лабораторна база головного 

корпусу(2022р.). 

Наявність гуртожитку (2022р). Наявність діючого медпункту (2020р.) 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАТЕГІЇ 
1. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти  до 1000 осіб (до 2028 

року); 

2. Повноцінно організоване дуальне навчання з 6 підприємствами області 

(до 2025 року); 

3. Розвинутий структурний підрозділ – коледж, з  трьома освітніми 

спеціальностями та кількістю студентів 120 осіб  (до 2026 року);  

4. Забезпечено довготермінову перевагу з боку абітурієнтів та завоювання 

третьої частини ринку регіону, а також протистояння перерозподілу 

ринку суб’єктів освітньої діяльності (до 2028 року). Стійкі конкурентні 

позиції в центральній частині країни. 

5. Вхід в топ 10 комерційних ЗВО країни за якістю освітніх послуг (до 

2029), Вхід до національного рейтингу ЗВО 

6. Збалансований фінансовий план з рентабельністю 7% (до 2025року); 

 

 

 4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

1. Стратегія розвитку Інституту уточнюється кожного календарного року з 

урахуванням першочергових завдань, визначених у щорічному звіті ректора 

на конференції трудового колективу.  

2.  План розвитку Інституту на календарний рік затверджується ректоратом.  

3. Відповідальність за виконання Стратегії розвитку Інституту несе ректор.  

4. Звіти про результати діяльності здійснюються за напрямами та видами 

діяльності, що наведені в Стратегії розвитку.  

5. Керівники структурних підрозділів за напрямами діяльності звітують про 

виконання завдань та досягнення індикаторів розвитку на засіданні Вченої 

ради.  

6. Результати діяльності, що очікуються від впровадження Стратегії розвитку 

Інституту, мають відповідати Закону України «Про вищу освіту», 

європейським тенденціям розвитку освіти і науки, визначати перспективи 

розвитку Інституту в конкурентному освітньо-науковому просторі. 


