
 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ 

НА ПЕРІОД 2020–2030 РР. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» – профільний заклад вищої освіти, який був 

створений у 2010 році. Основною діяльністю ТОВ “КІСПП” є надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів за другим (магістерським) 

рівнем для здобуття ступеню магістра зі спеціальності 053 Психологія за 

освітньо-професійною програмою Клінічна психологія та за третім (освітньо-

науковим) рівнем для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальностi 053 Психологія за освітньо-науковою  програмою «Психологія». 

Стратегічний план розвитку КІСПП розроблено з метою визначення 

найважливіших напрямів діяльності й заходів, які необхідно здійснити для 

досягнення Інститутом стабільних позицій на ринку освітніх послуг. 

Стратегічний план спрямовано на досягнення трьох ключових цілей:  

1) підвищення якості освіти, що зробить навчання в Інституті стабільно 

привабливим для здобувачів освіти та комфортним для роботи викладачів;  

2) створення мотиваційного середовища для розвитку освіти й науки 

Інституту;  

3) покращення показників наукової роботи й досліджень, міжнародної 

діяльності та формування інноваційних форм співробітництва. 

Орієнтиром у реалізації Стратегії є досягнення балансу між реальними 

потребами здобувачів освіти та якістю тих освітніх послуг, які надає Інститут. 

Стратегія розвитку Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії (далі – КІСПП або 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», 

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), інших нормативно-правових актів у галузі освіти і науки. 

Від часу заснування КІСПП – і дотепер Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії є потужним сучасним осередком вищої освіти, що 

наслідує принципи європейської моделі освіти. 

 

Дослідницька платформа та центр з підготовки клінічних психологів 

та психотерапевтів. 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії продовжує процес 

створення на базі закладу сучасної дослідницької платформи. Інститут є одним 

із провідних ЗВО України в галузі психологічної науки та планомірно покращує 

свої позиції як у вітчизняній, так і у світовій науці.  

Інститут активно доєднується до дослідницьких та наукових проблем, які 

становлять актуальні виклики сьогодення. КІСПП проводить дослідження на 

найвищому рівні, в тому числі міждисциплінарні; розвиває дослідницьку 

екосистему, дружню до науковців, зокрема ефективно виконує завдання в 

рамках різних проєктів.  

Сила отриманих здобувачами знань в тому, що вони в майбутньому 

розвивають та використовують клінко-психологічні знання та практичні 

навички для роботи зі складними випадками психологічного змісту, а також для 

профілактики захворювань, що сприяє збереженню та підтримці здоров’я та 

підвищенню якості життя. Майбутні дослідники дотримуються етичних норм 

науково-практичної роботи, сприяють доброчесності в науковій та професійній 

діяльності; мають змогу приймати участь у публічних дискусіях та 

популяризації психологічної науки. 



 

 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії майбутнього – це 

ще більш впізнаваний та затребуваний Інститут як в освітніх рейтингах, так і в 

міжнародному масштабі. Це освітній заклад, який користується авторитетом 

серед абітурієнтів, здобувачів, науковців, роботодавців тощо. 

 

Висока якість освіти студентів, інтегрована з наукою та навколишнім 

середовищем. 

Високий рівень освіти здобувачів має фундаментальне значення для 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії. У процесі набору 

здобувачів Інститут піклується про їхній розвиток. Він залучає здобувачів до 

проведення наукових досліджень і має широкий спектр професійних програм і 

курсів, співпрацює з роботодавцями щодо вдосконалення освітніх програм, 

отримання навичок і професійного досвіду, а також надає можливості для 

реалізації проєктів у соціально-економічному середовищі.  

Інститут також пропонує платні форми навчання з психотерапії з 

використанням інноваційних методів навчання та інформаційно-

комунікаційних технологій. КІСПП постійно розвиває програму 

післядипломної безперервної освіти спеціалістів у різні періоди їх професійної 

діяльності. Дбає про розвиток дидактичних компетентностей викладачів, 

контролює та покращує якість викладання. Інститут підтримує наукову, 

культурну, соціальну та волонтерську діяльності здобувачів; підтримує 

здобувачів із особливими потребами. 

 

Аспірантська програма високого класу. 

Розвиток молодих наукових кадрів є одним із ключових завдань 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії. Саме тому Інститут 

розвиває свої наукові ресурси, забезпечуючи їм відповідні фінансові та 

організаційні умови. Навчання аспірантів у рамках програми «Психологія» має 



 

 

на меті міждисциплінарні дослідження, що проводяться спільно з іншими 

академічними та практичними центрами. Інститут дбає про якість освіти та 

забезпечує умови для проведення наукових досліджень. Він також докладає 

всіх зусиль для того, щоб особливі потреби, пов’язані з обмеженими 

можливостями чи важким матеріальним становищем, становищем у житті чи 

здоров’ї, не були перешкодою для розвитку потенціалу майбутніх аспірантів. 

Важливим елементом навчання аспірантів є співпраця в рамках міжнародних 

наукових колективів, міжнародні літні школи, наукові конференції та публікації 

в журналі Інституту «Київський журнал сучасної психології та психотерапії», а 

також в інших фахових вітчизняних та закордонних виданнях. 

 

Інтернаціоналізований Інститут, привабливий для студентів та 

аспірантів. 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії динамічно набуває 

статусу міжнародного інституту – проводить інтенсивну міжнародну 

дослідницьку та викладацьку співпрацю на рівні дослідницьких груп, має 

ефективну систему психотерапевтичних програм; активно залучає видатних 

фахівців з інших країн і є охоче обраним місцем тимчасової чи постійної 

роботи та візитів. У розвитку співпраці Інститут наголошує на якості та 

багатогранності відносин.  

 

Інтенсивна співпраця з навколишнім середовищем та соціальний 

вплив. 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії співпрацює з 

підприємствами, академічною спільнотою, лікарнями та спеціалізованими 

центрами, а також з громадськими організаціями, які шукають вирішення 

важливих психологічних, медичних та соціальних проблем, а також 

зосереджуються на розвитку культури та освіти.  



 

 

Інститут постійно вдосконалює механізми трансферу наукових рішень у 

практику та працює над підтримкою академічного підприємництва. Він також 

дбає про пошук партнерів у середовищі, які матеріально та організаційно 

підтримують Інститут у здійсненні його науково-педагогічної функції. Він 

підтримує зв’язки з випускниками та залучає їх до співпраці з Alma Mater. Це 

інституція робить значний внесок для діяльності міста як найближчого 

соціального середовища: покращення здоров’я громадян, запобігання 

захворюванням, захист та покращення якості життя та здоров’я людей, охорона 

навколишнього середовища та вирішення соціальних проблем; опікується 

розвитком культури та охороною матеріальної та нематеріальної спадщини, її 

документуванням і розповсюдженням. КІСПП інформує про важливі для 

України події та справи, спираючись на наукові знання, раціональні аргументи 

та національні цінності. 

 

Зразковий роботодавець. 

Київський інститут сучасної психології та психотерапії проводить активну, 

доброзичливу, спрямовану на розвиток кадрової політики по відношенню до 

всіх своїх співробітників, як викладачів, так і допоміжного персоналу роботу. 

Крім того, Інститут використовує сучасну, прозору та гнучку систему набору та 

адаптації, яка заохочує найкращих кандидатів з України та з-за кордону 

працювати в Інституті. Він забезпечує оптимальне використання та розвиток 

потенціалу працівників на основі диверсифікації кар’єрних шляхів, системи 

підтримки розвитку, дружнього робочого та середовища. Він винагороджує 

досягнення в науковій, викладацькій та організаційній діяльності як частину 

прозорої та ефективної системи заохочення. Гнучко керує розподілом робочого 

часу викладачів між науковцями та освітою на користь найкращих результатів в 

обох сферах. Інститут створює умови для співіснування та діалогу між людьми 

різних поглядів, походження, представниками соціальних меншин та протидіє 



 

 

будь-якій дискримінації та відчуженню, яким немає місця в академічній 

спільноті. Інститут прагне повною мірою використовувати потенціал 

працівників з особливими потребами шляхом запровадження необхідних 

нормативних актів. Удосконалює сучасне управління кадровими процесами за 

допомогою цифрових інструментів, стратегічного планування та кращих 

практик; дбає про рівні можливості та рівне ставлення до працівників. 

Управління Інститутом здійснюється в діалозі з працівниками та їх 

представниками. 

 

Добре керований, фінансово стабільний Інститут. 

Інститут є добре керованою, сучасною, стратегічною організацією. Він 

забезпечує комплексну, дружню, електронну підтримку організаційних 

процесів з використанням сучасних технологій. Він прагне зменшити 

адміністративне навантаження на викладачів і здобувачів до необхідного рівня. 

Його діяльність має міцну фінансову основу. Він проводить раціональну 

фінансову політику, що сприяє сталому розвитку, та оптимально використовує 

свої активи. Проводить довгострокову інвестиційну політику з урахуванням 

потреб, раціонально управляє майном і приміщеннями. У процесах управління 

та розвитку інфраструктури дбає про клімат і природне середовище, а також 

про доступність Інституту для людей з особливими потребами. В процесах 

управління він враховує голос усіх груп академічної спільноти, зокрема, 

прислухаючись до голосу здобувачів. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ 

ЦІЛЬ І. ЧУДОВА ОСВІТА, ІНТЕГРОВАНА З НАУКОЮ 

ТА НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

 

1. Інститут є живильним середовищем для талантів – залучення 

найталановитіших кандидатів до навчання та формування умов для їх 

найкращого розвитку, таких як сучасні освітні програми, підготовка 

науково–педагогічного складу, ефективність адміністративної бази та 

середовища для студентської діяльності. 

Дії: 

1.Удосконалення системи набору кандидатів на другий освітній ступінь 

навчання. 

2. Підготовка онлайн-курсів англійської мови для науково-педагогічного 

складу. 

3. Розвиток співпраці зі спеціалізованими медичними закладами та центрами. 

4. Відзнака найталановитіших здобувачів вищої освіти. 

5. Розвиток студентської діяльності, співробітництво з органами студентського 

самоврядування та Радою молодих вчених, покращення умов для 

функціонування наукового гуртка, зокрема шляхом створення місць для власної 

роботи, розширення культурної бази для здобувачів вищої освіти, 

запровадження механізмів стимулювання соціальної активності здобувачів 

вищої освіти. 

6. Розробка пропозиції курсів, тренінгів та інших заходів у сфері дидактичних 

компетенцій для академічних викладачів. 

7. Організація та моніторинг пропозиції курсів, тренінгів та інших заходів у 

сфері розвитку та вдосконалення компетенцій працівників, які займаються 

освітніми послугами. 

 



 

 

2. Інноваційні програми та нові моделі освіти – створення освітніх програм 

та нових дидактичних моделей, орієнтованих на міждисциплінарність та 

інтеграцію з проведенням досліджень з використанням передового досвіду, 

дидактичних інновацій та результатів наукових досліджень. 

Дії: 

1. Збільшення кількості міждисциплінарних курсів, включаючи дисципліну 

«Психологія травм та травмуючих ситуацій» та «Соціальна психіатрія». 

2. Підтримка впровадження інноваційних форм навчання в існуючі навчальні 

програми та врахування принципів сучасного дизайну. 

3. Удосконалення викладання з орієнтацією на практичні навики, у тому числі 

розширення можливостей його реалізації за формою «майстер-учень». 

4. Розвиток платних форм поза навчанням, включаючи нові напрямки з 

використанням інноваційних методів навчання, розвиток масових відкритих 

онлайн-платформ («ПсихПросвіт») та електронних матеріалів, які 

пропонуються здобувачам, принаймні першого ступеня навчання. 

5. Моніторинг внутрішньої конкурентоспроможності, спрямованої на створення 

нових напрямків навчання. 

6. Підвищення якості освіти, зокрема шляхом постійного моніторингу 

освітнього процесу шляхом збору думок усіх його зацікавлених сторін. 

7. Розвиток співпраці в рамках спільних освітніх програм, програми подвійних 

дипломів. 

8. Створення та розвиток технологічної інфраструктури Інституту для 

забезпечення освітнього процесу. 

 

3. Освітньо-орієнтована співпраця з соціально-економічним середовищем – 

підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через 

співпрацю з роботодавцями та випускниками Київського інституту 



 

 

сучасної психології та психотерапії у сфері формування навчальних 

програм, розвитку професійних навичок та підтримки іміджу. 

Дії: 

1. Розширення пропозиції стажування та навчання у співпраці з роботодавцями; 

2. Розробка менторських проєктів за участі випускників Інституту. 

3. Проведення опитувань роботодавців, здобувачів вищої освіти та випускників 

(включаючи відстеження кар’єрних шляхів), аналіз бази даних про пропозиціях 

роботи та використання даних у процесі створення освітньої пропозиції. 

4. Створення Асоціації випускників та сприяння зустрічам з випускниками. 

5. Організація зустрічей з роботодавцями з метою вдосконалення освітніх 

програм і розвитку нових напрямків навчання. 

 

ЦІЛЬ IІ: НАУКОВИЙ ПРОСТІР 

1. Наукова досконалість – проведення досліджень на найвищому рівні, 

включаючи міждисциплінарні дослідження, зі значним внеском у 

розширення поточних горизонтів знань. 

Дії: 

1. Визначення відповідної форми організації наукової діяльності в галузевому 

контексті з урахуванням специфіки окремих дисциплін. 

2. Розробка та реалізація програми підтримки видавничої діяльності в журналі 

Інституту та авторитетних журналах і видавництвах, зокрема міжнародних. 

3. Покращення підтримки отримання коштів на фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження, особливо тих, що фінансуються з іноземних джерел. 

4. Активний пошук дослідників з-за кордону, досвідчених керівників 

дослідницьких груп і видатних професорів, залучення їх до розвитку наукової 

діяльності здобувачів вищої освіти і співробітників Інституту. 



 

 

5. Підтримка різноманітних форм дослідницької діяльності та створення 

дослідницьких груп за участю співробітників Інституту, зокрема залучення 

наукових установ, визнаних стратегічними партнерами. 

6. Забезпечення умов для проведення наукових досліджень особами з 

інвалідністю та іншими особливими потребами. 

 

2. Аспірантська програма Інституту як середовище для розвитку молодих 

викладачів – найякісніша освіта та підготовка до дослідницької та 

дидактичної діяльності. 

Дії: 

1. Зміцнення організаційної та фінансової бази здобувачів вищої освіти та 

забезпечення якісних матеріально-організаційних умов наукового розвитку 

здобувачів як молодих науковців. 

2. Зміцнення командної співпраці та дослідницької діяльності на основі 

спільних наукових починань здобувачів вищої освіти з науковими керівниками. 

3. Посилення та просування програм і форм навчання здобувачів вищої освіти, 

спрямованих на розвиток науково-педагогічної компетентності, наукової 

майстерні, здатності співпрацювати в дослідницькій групі, міжнародної 

діяльності та інтеграції в соціально-економічне середовище. 

4. Постійний моніторинг перебігу навчання здобувачів вищої освіти з метою 

підвищення якості їх діяльності як середовища, сприятливого для розвитку всіх 

здобувачів. 

5. Забезпечення умов для навчання та розвитку в рамках аспірантури для людей 

з інвалідністю та іншими особливими потребами. 

 

3. Організація дослідницького процесу – розвиток дослідницької 

екосистеми на основі сучасної інфраструктури, цифрових рішень, 

ефективної організації та науково-дослідницької екосистеми. 



 

 

Дії: 

1. Інвентаризація інфраструктурних ресурсів Інституту та активізація 

механізмів спільного використання дослідницької інфраструктури всередині 

Інституту та із зовнішніми партнерами. 

2. Розробка довгострокової інвестиційної програми в науково-дослідну 

інфраструктуру, включаючи план залучення зовнішніх інвестиційних коштів з 

метою ефективної реалізації пріоритетів наукової досконалості. 

3. Розробка та реалізація узгодженої політики щодо придбання баз даних і 

ліцензій на програмне забезпечення, включаючи скоординовані закупівлі 

ключових інструментів і цифрових ресурсів. 

 4. Оптимізація, підвищення гнучкості, спрощення та подальше оцифрування 

адміністративних процедур, пов’язаних з управлінням дослідженнями, і 

постійний розвиток компетенцій спеціалістів адміністративного та інженерно-

технічного персоналу. 

5. Оновлення наукової політики, враховуючи дослідницьку діяльність 

Інституту та спільну дослідницьку та інноваційну стратегію. 

 

4. Соціально-економічний вплив – зміцнення зв’язків між науковими 

дослідженнями та іншими вимірами місії Інституту як центру інновацій, 

культури, обізнаності та соціальної активності. 

Дії: 

1. Активізація діяльності, спрямованої на передачу знань в комерціалізацію 

результатів наукових досліджень у національному та міжнародному масштабах. 

2. Активізація програми співпраці із зовнішнім середовищем, включаючи 

реалізацію спільних проектів, експертну діяльність та постійну співпрацю з 

партнерами із соціально-економічного середовища, в тому числі з іноземними 

партнерами. 



 

 

3. Удосконалення програми «ПсихПросвіт», яка охоплює різні практики 

поширення результатів досліджень, зміцнення наукового співробітництва, 

обміну інформацією на благо науки та суспільства, а також відкриття процесу 

створення та передачі наукових знань та реалізації стратегії популяризації 

науки. 

 

ЦІЛЬ  ІІІ.   ВІДКРИТИЙ, СУЧАСНИЙ, ПРИВАБЛИВИЙ ІНСТИТУТ ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЧІВ 

 

1. Розвиток сучасних та інноваційних моделей освіти для здобувачів вищої 

освіти, використання та сприяння відкритості до культурного розмаїття. 

Дії: 

1. Підготовка спільних освітніх програм з престижними професійними 

центрами. 

2. Співпраця з інституціями та бізнесом у створенні сучасних програм навчання 

та стажування здобувачів вищої освіти. 

 

2. Київський інститут сучасної психології та психотерапії – сучасний 

Інститут, де розвиваються інноваційні форми співробітництва, що охоплює 

та інтегрує всі аспекти місії Інституту. 

Дії: 

1. Розробка, впровадження та управління інноваційними формами навчання. 

2. Розробка міждисциплінарних аспірантських програм. 

3. Визначення комплексної стратегії досліджень та інновацій. 

4. Підтримка механізму створення спільних дослідницьких груп в рамках 

Інституту. 

8. Ініціювання та розвиток спільних проєктів Інституту в соціально-

економічному середовищі. 



 

 

3. Підтримка процесів інтернаціоналізації – забезпечення безперебійного 

функціонування Інституту як міжнародної інституції, готової до 

вирішення нових викликів. 

Дії: 

1. Активна участь у мережах міжнародного співробітництва та розвиток 

двосторонньої співпраці з важливими професійними центрами. 

2. Забезпечення високої якості інформації та оперативності її надання, а також 

турбота про підвищення позицій у рейтингах. 

3. Систематичне підвищення міжнародної видимості Інституту через іншомовні 

версії сторінок на сайті Інституту, офіційних сторінках Інституту та засобів 

комунікації. 

4. Створення та впровадження комплексної програми для популяризації 

досягнень та підвищення впізнаваності Інституту на міжнародній арені, 

включаючи розвиток діяльності в соціальних мережах та на вебсайтах, а також 

широку співпрацю з випускниками Інституту. 

5. Подальший розвиток, модернізація та оцифрування підрозділів адміністрації 

Інституту, відповідальних за міжнародне співробітництво. 

6. Організація навчальних та інших програм розвитку, спрямованих на 

персонал у сфері вдосконалення ключових компетенцій для розвитку. 

 

ЦІЛЬ ІV. ВИСОКА ЯКІСТЬ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ  

З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ КОЖНОГО 

 

1. Рекрутинг та адаптація співробітників – сучасна, прозора та гнучка 

система рекрутингу та адаптації співробітників, яка дозволяє залучати 

найкращих кандидатів до роботи в Київському інституті сучасної 

психології та психотерапії. 



 

 

Дії: 

1. Розробка довгострокового плану набору та оцінки співробітників, який є 

орієнтиром для кадрових стратегій окремих відділів та інших підрозділів. 

2. Удосконалення політики найму та оцінки працівників з урахуванням 

європейських стандартів, включаючи політику рівності. 

3. Розробка та впровадження інформаційних практик щодо вибраних 

потенційних кандидатів; 

4. Створення автоматизованої платформи для поширення інформації про 

конкурси на посади в Інституті. 

5. Створення довгострокової стратегії та впровадження інформаційної кампанії 

для формування іміджу Інституту як сучасного, привабливого роботодавця. 

 

2. Розвиток співробітників і кар'єрні шляхи – екосистема підтримки 

повноцінного професійного розвитку співробітників, заснована на 

об'єктивних критеріях оцінки, індивідуальному підході 

та диверсифікація кар'єрних шляхів. 

Дії: 

1. Розробка та впровадження моделі диверсифікованих шляхів кар’єри для 

академічних викладачів: дидактичної, дослідницької та науково-педагогічної та 

розвитку працівників. 

2. Розробка та впровадження моделі гнучкого навчального часу. 

3. Удосконалення системи оцінювання викладачів та запровадження системи 

оцінювання працівників, які не є викладачами. 

4. Розробка інтегрованої системи розвитку компетентностей на всіх етапах 

кар’єри, включаючи індивідуалізований професійний розвиток. 

5. Розробка комплексних програм підтримки набуття трансверсальних 

(наскрізних) компетенцій. 



 

 

6. Розробка політики оплати праці, пов'язаної з системою оцінювання 

працівників і спрямованої на мотивацію працівників; 

 

3. Професійне задоволення та життєвий баланс – стабільне та дружнє 

робоче середовище, яке сприяє стійкому професійному та особистому 

розвитку. 

Дії: 

1. Впровадження та розвиток програми охорони здоров’я та психологічної 

підтримки; 

2. Розробка та впровадження сучасних моделей роботи; 

3. Застосування анти дискримінаційних процедур через умови, викладені в 

положенні про освітній процес в Інституті задля запобіганню моббінгу, 

переслідування чи зловживання службовою залежністю. 

4. Створення діалогової зони в Інституті, спрямованої на мирне вирішення 

конфліктів, зокрема за допомогою професійних медіаторів, що охоплює як 

співробітників, так і здобувачів вищої освіти. 

5. Розробка та впровадження механізмів, що сприяють інтеграції академічної 

спільноти. 

6. Сприяння поєднанню професійної роботи з сімейним життям, підтримка 

сімейної діяльності та проведення вільного часу. 

7. Розробка соціальних кампаній та освітніх програм щодо здоров’я, безпеки, 

балансу між роботою та особистим життям, сприяння спортивній та 

туристичній діяльності та проекологічного ставлення. 

8. Розвиток програм волонтерства. 

9. Проведення опитувань щодо задоволеності працівників. 

 

4. Підвищення операційної ефективності HR-процесів – сучасні HR-

процеси та стратегічне планування. 



 

 

Дії: 

1. Покращення управління кадровими процесами шляхом їх оптимізації; 

2. Стандартизація документації кадрових процесів. 

3. Забезпечення відповідності процесів набору, адаптації, оцінки та розвитку 

працівників чинним нормам і стандартам. 

4. Розробка та впровадження системи моніторингу та контролю реалізації 

політики рівності. 

5. Розробка та впровадження ефективного внутрішнього та зовнішнього 

комунікаційного процесу у сфері особистих справ разом із забезпеченням його 

ефективного обслуговування. 

6. Вдосконалення аналізу у сфері кадрових процесів для підтримки прийняття 

рішень. 

 

ЦІЛЬ V: ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ, 

ФІНАНСОВИМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

1. Підвищення якості управління Інститутом – сучасне управління 

Інститутом за професійними зразками та стандартами, адаптованими до 

специфіки вищої освіти, які враховують організаційну культуру Інституту. 

Дії: 

1. Аналіз адаптації рішень організаційної структури, що діють в Інституті, до 

вимог сучасності, а також розробка та впровадження структурних змін для 

підвищення ефективності роботи та спрощення процесів управління. 

2. Ідентифікація та аналіз організаційних процесів, які реалізуються в Інституті, 

а також впровадження процесного підходу в управлінні Інститутом та сприяння 

співпраці. 



 

 

3. Впровадження електронного документообігу, постійне вдосконалення та 

спрощення процедур документообігу та вдосконалення вебсайту Інституту з 

інформацією про застосовні процедури. 

4. Запровадження сучасних та перевірених концепцій управління, моделей і 

методів, які будуть використовуватися в Інституті та створення належної 

практики управління, що стосується всіх сфер реалізованої діяльності, 

включаючи дослідження, освіту та співпрацю з навколишнім середовищем. 

5. Розробка та впровадження повної системи контролю управління з аналізом 

ризиків та її інтеграція з системою планування та прийняття рішень в Інституті. 

6. Застосування стилю участі в управлінні Інститутом на основі відкритого 

діалогу та консультацій стратегічних рішень з академічною спільнотою та її 

представниками, а також отримання зворотного зв’язку щодо ефектів 

прийнятих управлінських рішень та необхідності та напрямків для їх 

вдосконалення. 

7. Постійне вдосконалення процесів підтримки управлінських рішень, 

прийнятих в Інституті, шляхом визначення інформаційних потреб керівників, 

розробки та підтримки ІТ-систем, що підтримують управління та 

професіоналізації системи звітності про ефективність, особливо з точки зору 

ключових факторів успіху. 

8. Розробка та реалізація політики просування та формування іміджу Інституту, 

а також внутрішніх і зовнішніх суспільних відносин. 

 

2. Політика управління інвестиціями та інфраструктурою, орієнтована на 

потреби розвитку – розвиток інфраструктури та управління активами 

Інституту таким чином, щоб збільшити потенціал наукових досліджень, 

освітнього процесу, співпраці з соціально-економічним середовищем та 

адміністративними службами. 

Дії: 



 

 

1. Модернізація процесу управління розвитком та підтриманням 

інфраструктури Інституту. 

2. Здійснення інвестицій та реконструкцій, спрямованих на покращення умов 

для навчання та проведення наукових досліджень, включаючи забезпечення 

сучасних приміщень. 

3. Поєднання місць розташування бібліотечних ресурсів і збільшення частки 

простору, пристосованого для компактного зберігання. 

4. Розвиток цифрової інфраструктури, що відповідає вимогам доступності для 

всіх зацікавлених сторін. 

5. Створення та модернізація існуючої інфраструктурної бази для культурної та 

інтеграційної діяльності. 

6. Постійно покращувати доступність інфраструктури Інституту для людей з 

особливими потребами. 

7. Створення дружніх спільних просторів (зони співпраці, місця для зустрічей). 
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