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Вибір стратегічних напрямів розвитку кафедри 
обумовлений розумінням її сильних та слабких сторін

Сильні сторони Слабкі сторони
Визнаний досвід у освітній сфері
Авторитет співробітників у професійному та 
науковому середовищі
Досвід модернізації навчальних курсів
Досвід взаємовідносин і співпраці з державними 
органами, професійними організаціями
Наявність сертифікованих викладачів, здатних 
читати дисципліни англійською мовою

Відсутність НДР із високою вартістю
Матеріально-технічне забезпечення
Відсутність бренду кафедри
Відсутність кафедри у соціальних мережах

Можливості Обмеження
Широкі можливості для публікацій у фахових 
виданнях та виданнях, що індексуються у 
міжнародних базах Scopus та Web of Science 
Розвиток міжнародного співробітництва
Розвиток відносин із державними органами, 
професійними організаціями, аудиторськими 
фірмами

Платоспроможний попит на НДР, що знижується під 
впливом кризи
Конкуренція з боку інших закладів вищої освіти



1. Освітня діяльність

Підвищити якість набору слухачів на всі рівні освітніх програм
Взаємодіяти з талановитими студентами послідовно на всіх етапах 
навчання.
Підвищувати зацікавленість студентів кафедри у переході на 
наступний етап навчання на факультеті (затребувані курси, 
проекти).



1. Освітня діяльність

Забезпечити високу якість підготовки здобувачів вищої освіти з 
урахуванням сучасних технологій освіти, потреб ринку та інтересів 
стейкхолдерів
Вдосконалювати існуючі основні освітні програми 
Розвивати та вдосконалювати навчально-методичні комплекси з курсів 
Завершити розробку та сертифікацію курсів дистанційного навчання для 
супроводу основних навчальних дисциплін
Розробити та запровадити англомовні версії ОП кафедри з метою 
розширення географії абітурієнтів факультету та відсотку здобувачів, які 
навчаються за контрактом



1. Освітня діяльність

Розширити та відкрити нові затребувані програми додаткової 
освіти та підвищення кваліфікації з метою залучення 
позабюджетних коштів
Здійснювати пошук сегментів платоспроможного попиту на 
програми, що стосуються компетенцій кафедри.
Сприяти розширенню міжфакультетських курсів кафедри.
Підготувати тематику курсів підвищення кваліфікації співробітників.



2. Наукова діяльність

Сприяти публікації НПП кафедри монографій у провідних 
видавництвах та статей у виданнях, що індексуються у міжнародних 
базах Scopus та Web of Science
Розвивати партнерство у дослідній сфері з іншими кафедрами 
економічного факультету
Брати активну участь у конференціях, організованих на факультеті 
та в інших ЗВО
Розвивати систему публікацій за підсумками наукових заходів
Стимулювати та підтримувати учать НПП у конкурсах 



3. Міжнародна діяльність та інтеграція у 
глобальний освітній простір
Розширювати можливості академічної мобільності для здобувачів 
вищої освіти та НПП кафедри
Розвивати партнерство із зарубіжними організаціями з широкого 
кола питань.
Ефективно використовувати міжнародні наукові зв'язки 
співробітників кафедри.
Задовольняти потенційний попит на освітні послуги кафедри з боку 
зарубіжних організацій та фізичних осіб.



4. Кадрова політика

Готувати кадри вищої кваліфікації з числа випускників та 
працівників кафедри
Підтримувати оптимальний віковий склад НПП кафедри за рахунок 
поєднання досвіду старшого покоління та креативності молодшого 
покоління
Розвивати систему безперервної підготовки та підвищення 
кваліфікації НПП (підготовка кадрового резерву, стажування, тощо)



5. Розвиток матеріально-технічної бази

Сприяти оновленню матеріально-технічного забезпечення 
освітнього процесу (включити до плану державних закупівель 
університету придбання техніки (ноутбуків та проекторів) та меблів, 
необхідних для здійснення начальної та наукової роботи)
Сприяти розвитку та наповненню сайту кафедри й сторінок у 
соціальних мережах актуальним та якісним контентом



Свої зауваження та пропозиції Ви можете надсилати за адресою: 
tvponomareva@karazin.ua

З повагою,
Тетяна ПОНОМАРЬОВА
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