
2. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 висококваліфікований педагогічний склад: понад  70% викладацького 

складу університету мають наукові ступені і вчені звання; 

 регулярне підвищення кваліфікації НПП, у т.ч. – проходження 

стажування за кордоном; 

 можливість участі в науково-дослідній діяльності в Україні; 

 достатньо високий рівень матеріально-технічної бази університету; 

 забезпеченість інформаційними ресурсами освітнього процесу; 

 широкий доступ до інформаційно-бібліотечних ресурсів; 

 корпоративна етика; 

 висока працездатність персоналу та продуктивність праці; 

 значна кількість укладених угод про співробітництво з органами влади, 

правоохоронними структурами, підприємствами та організаціями регіону; 

 позитивний імідж МДУ в регіоні. 

Слабкі сторони: 

 тенденція скорочення викладацького складу університету; 

 недостатній рівень професійного підвищення кваліфікації викладачів  

 високий ступінь «плинності» у відділах; 

 недостатня інформаційна компетентність  викладачів гуманітарного 

профілю; 

 недостатня кількість науково-педагогічних кадрів, які можуть 

здійснювати викладання іноземними мовами (на немовних спеціальностях); 

 недостатній обсяг наукових досліджень за запитом реального сектору 

економіки; 

 складнощі з організацією підвищення кваліфікації персоналу 

(підвищення кваліфікації проходить невелика кількість співробітників). 

Можливості:  

 підготовка власних науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та 

докторантурі МДУ з найкращих випускників Університету; 

 отримання додаткових ресурсів шляхом розширення  співпраці з 

підприємствами, установами та організаціями регіону; 

 залучення кваліфікованих фахівців, роботодавців, професіоналів-

практиків; 

 організація підвищення кваліфікації, викладацької майстерності на базі 

МДУ; 

 функціонування наукових шкіл, аналітичних центрів, спеціалізованих 

лабораторій, що досліджують актуальні питання сучасності; 

 розвиток національної та міжнародної академічної мобільності для 

викладачів; 



 можливість навчання іноземних громадян; 

 використання можливостей міжнародного співробітництва, досвіду 

іноземних викладачів; 

 працевлаштовувати в університет на роботу кадри, віддаючи перевагу 

викладачам з науковими ступенями і вченими званнями; 

 створення гнучкої системи стимулювання та розвитку професійної 

майстерності співробітників. 

Загрози: 

 зміни в чинному законодавстві, за якими частина ЗВО може бути 

скорочена, або приєднана до інших ЗВО; 

 зміна підходів до  фінансування освіти і науки; 

 суспільно-економічні кризові явища; 

 неконкурентна заробітна плата; 

 низький рівень заробітної плати науково-педагогічних працівників;  

 збільшення в місті закладів вищої освіти та відтік фахівців до них; 

 відсутність зацікавленості персоналу у пошуку нових засобів 

фінансування науково-дослідної діяльності; 

 розташування університету в місті, що знаходиться на лінії 

розмежування; 

 ризик загострення воєнно-політичної ситуації у регіоні.  

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 високий рівень якісного кадрового забезпечення для реалізації завдань 

освітньої та наукової діяльності Університету.  

Стратегічні цілі: 

 формування конкурентоспроможного висококваліфікованого кадрового 

потенціалу, здатного забезпечити якісну реалізацію освітніх та наукових 

програм університету, впровадження інноваційних наукових досліджень та 

розробок, сталий розвиток Університету. 

Конкретизовані цілі: 

1.1. Розвиток персоналу 

1.2. Професійний розвиток викладачів та співробітників:  

1.3. Удосконалення конкурсних процедур:  

1.4. Розвиток системи заохочення науково-педагогічних працівників:  

1.5. Підготовка кадрового резерву 

Поточні завдання: 

 комплектація штату університету досвідченими висококваліфікованими 

фахівцями за відповідним напрямом роботи;  

 щорічне оновлення груп забезпечення спеціальностей університету з 

урахуванням контингенту здобувачів вищої освіти; 

 призначення гарантів освітніх програм;  



 створення умов для набуття педагогічного досвіду та успішної 

професійної реалізації з метою підтримки та закріплення молодих 

викладацьких та наукових кадрів;   

 сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу особистості 

через професійний розвиток, підвищення кваліфікації, стажування, 

використання технологій дистанційного навчання, самонавчання  тощо;  

 розвиток soft-skills науково-педагогічних працівників та співробітників;  

 підтримка творчої складової в діяльності організаційно-управлінського 

та аналітичного рівня, розробка системи мотивації праці, орієнтованої на 

формування потреби у працівників постійного особистісно-професійного 

самовдосконалення. 

 посилення кадрового потенціалу Університету шляхом забезпечення 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  

 систематичне підвищення рівня професійної підготовки викладачів та 

співробітників, вдосконалення hard-skills (навчання: внутрішнє та зовнішнє); 

 вдосконалення внутрішньоуніверситетської системи підвищення 

кваліфікації відповідно до потреб суспільного розвитку та стратегічних цілей 

розвитку Університету. 

 забезпечення об’єктивних та прозорих процедур конкурсного відбору 

викладацького складу;  

 забезпечення виконання законодавчих, нормативно-правових актів при 

проведенні конкурсного відбору НПП. 

 удосконалення системи підтримки та заохочення викладачів з високими 

науковими досягненнями;  

 забезпечення функціонування ефективної комплексної системи 

стимулювання всіх працівників університету відповідно до професійної 

діяльності, якісної праці, орієнтованої на реалізацію конкретних завдань з 

оцінюванням за кінцевим результатом. 

 формування кадрового резерву керівного складу всіх структурних 

підрозділів університету; 

 розширення переліку спеціальностей, освітніх програм за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, наукових програм для підготовки 

докторів наук. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися поточні завдання: 

1.Розвиток персоналу:  

 підбір висококваліфікованих фахівців; 

 аналіз кількісного та якісного складу груп забезпечення, контингенту 

здобувачів вищої освіти усіх рівнів за певною спеціальністю; 

 розробка локальних нормативних документів, що регламентують 

призначення та роботу гарантів ОП; 

 участь співробітників університету в семінарах-тренінгах із розвитку 

лідерських якостей особистості;  



 удосконалення  вмінь, навичок, компетентностей працівників, 

розширення обсягу знань, здобуття нових, підвищення професійного рівня, 

здатності до навчання, інтересу до змісту праці 

2. Професійний розвиток викладачів та співробітників:  

 моніторинг виконання викладачами планів підготовки дисертаційних 

досліджень; 

 підвищення професійного рівня шляхом підвищення кваліфікації, 

стажування у провідних університетах та наукових установах, у тому числі за 

кордоном, для зміцнення позицій університету в міжнародних і національних 

рейтингах;  

 професійний розвиток викладачів шляхом проходження підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників на виробництві, в провідних 

науково-освітніх центрах, отримання наукових стипендій;  

 організація навчання та систематичного підвищення професійного рівня 

персоналу з використанням потенціалу університету, зокрема в напрямах, 

пов’язаних з  інформаційними технологіями та менеджментом, на базі 

ЦПКПО;  

 залучення високопрофесійних фахівців для проведення навчання, 

тренінгів. 

 анкетування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності навчанням та 

викладанням; 

 анкетування співробітників Університету щодо рівня задоволеності за 

різними видами діяльності.  

3. Розвиток системи заохочення науково-педагогічних працівників:  

 удосконалення системи загально університетських нагород і відзнак, 

забезпечення публічного вручення нагород на факультетах. 

4. Підготовка кадрового резерву:  

 призначення на керівні посади структурних підрозділів університету 

осіб, які володіють міжособистісними навичками спілкування, соціальними 

навичками, мають здатність генерувати нестандартні ідеї при вирішенні 

управлінських і професійних завдань;  

 удосконалення системи підготовки кадрового резерву через аспірантуру 

та докторантуру МДУ безпосередньо для  продовження роботи на кафедрах 

Університету. 

 залучення роботодавців, професіоналів-практиків до викладання на ОП. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 місце університету у вітчизняних і міжнародних рейтингах; 

 відповідність кількісного та якісного складу груп забезпечення вимогам 

законодавства; 

 частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями відносно всіх представників професорсько-викладацького 

складу, % аспірантів МДУ, % аспірантів інших ЗВО; кількість докторантів; 



 динаміка розвитку аспірантури та докторантури та її ефективність, 

кількість захищених докторських та  кандидатських дисертаційних робот в 

цілому; 

 виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками МДУ; 

 показники рейтингового оцінювання  науково-педагогічних працівників 

МДУ; 

 показник плинності кадрів, якісний склад співробітників; 

 стимулювання співробітників відповідно до діючих в університеті 

положень про преміювання, про матеріальне заохочення, про встановлення 

доплат та надбавок; 

 збільшення кількості співробітників, представлених до заохочення та 

преміювання (відсоток нагороджених та премійованих працівників); 

 активна робота гарантів щодо розвитку ОП, залучення абітурієнтів, 

задоволеність здобувачів вищої освіти; 

 робота Школи педагогічної майстерності, проходження підвищення 

кваліфікації викладачами на підприємствах, у професійних об’єднаннях, 

вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти; 

 проведення конкурсів «Кращий викладач» на факультетах та в 

Університеті. 

 
 


