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Стратегія розвитку Міжнародного Європейського університету – це план розвитку 
університету до 2031 року, який визначає рамки пріоритетів для університету, його 
навчальних та інших структурних підрозділів. Документ розроблено з урахуванням 
українського досвіду, рекомендацій Міжнародних організацій, Європейських вимог до 
забезпечення якості вищої освіти, стандартів ISO 9001, дотримуючись законів України 
та інших нормативно-правових документів в галузі освіти і науки.

У березні 2020 року ректорат університету ініціював перші обговорення стратегії 
розвитку 2021-2031 серед викладачів, співробітників та студентів . Усі делегати 
мали можливість висловити своє бачення майбутнього нашого університету. Кожен 
розповів, де він хоче працювати/навчатись через 10 років.

До 2031 року Університет планує розробити та впровадити галузеву модель системного 
інноваційного менеджменту та інжинірингу, міждисциплінарної компетентності 
фахівців з управління інноваційним розвитком згідно з міжнародними стандартами, 
увійти до переліку провідних університетів Європи та світу.

Місія університету

Місією Міжнародного європейського 
університету (далі Університету) є 
гідний внесок у розвиток суспільства 
через створення, розвиток і 
поширення сучасних знань на основі 
інтернаціоналізації освітнього процесу.

Візія університету

Візією є досягнення лідерських 
позицій Міжнародного європейського 
університету в світовому науково-
освітньому просторі з якісноі підготовки 
фахівців, здатних творчо мислити, 
впроваджувати інновації та інтегруватись 
у європейську та світову спільноту.

Вступ
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МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Концептуальним напрямом освітньої діяльності є забезпечення якісної вищої освіти 
кожного здобувача, його конкурентоспроможності на ринку праці, що дозволить 
їм реалізувати власний потенціал, зробити вагомий внесок у розвиток суспільства, 
міжнародну спільноту. 

Піклуючись про всебічний особистий розвиток та якісну підготовку до майбутньої 
професійної діяльності, усвідомлюючи свою відповідальність і враховуючи реальні 
соціально-економічні та екологічні виклики беремо на себе відповідальність 
підготувати фахівців здатних:
• вчитися і набувати сучасних знань.
• генерувати нові ідеї
• критично мислити
• приймати обrрунтовані рішення у професійній діяльності
• діяти за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог
• мотивувати людей і рухатись до спільної мети.

Професіоналізм: виявлення наявних та 
потенційних можливостей кожного через 
стандартизовані та міждисциплінарні освітні 
програми, організацію різноманітних форм 
практичної діяльності.

• Поєднання теоретичного і практичного 
навчання.

• Постійна взаємодія в системі «студент-
викладач».

• Дуальне навчання наскрізність і 
послідовність навчання за спеціальністю 
(бакалаврат-магістратура-PhD).

• Формування і розвиток простору 
неформальної освіти, особистого 
розвитку і професійного становлення 
здобувачів.

• Якісне оволодіння студентами української 
мови, як засобом засвоєння нацюнальних 
цінностей українського народу та 
зміцнення міжнародних зв’ язків України..

• Формування міжкультурного середовища 
на основі прав та свобод людини

Цілі Стратегія

Освітній процес
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Дослідження: творчий та креативний підхід у 
дослідницькій діяльності

Інноваційність: унікальність освітніх програм 
та можливість формування індивідуальної 
траєкторії навчання

Партнерство: розробка та постійне 
вдосконалення освітніх програм для потреб 
ринку праці

• Органічний взаємозв’язок освіти і науки, 
педагогічної теорії та практики.

• Запровадження нового рівня 
індивідуалізації для здобувачів освіти 
через індивідуальні навчальні плани 
з персональними траєкторіями та 
можливостями обирати програми відомих 
міжнародних університетів для отримання 
сертифікатів з дисциплін вільного вибору 
спільно з Prometheus, МОН України та 
міжнародними університетами – лідерами.

• Мотивація студентів до самоосвіти 
та підвищення кваліфікації на основі 
інноваційних підходів.

• Можливість самостійно обирати 
дисципліни.

• Інтеграція освітніх програм у світовий 
освітній простір через залучення 
учасників освітнього процесу до повної 
англомовної форми навчання.

• Ефективне використання варіативних форм 
навчання, зокрема он-лайн, дистанційного, 
дуального, змішаного, інклюзивного 
сертифікатів ”Soft-skills” та імплементація 
підходів ”Thainair Plus” LKAO.

• Набуття унікальних інтегрованих 
компетентностей.

• Координація зі стейкхолдерами для 
спрямування освітніх програм на 
потреби ринку праці.

• Узгодження освітньо-професійних 
програм здобувачів територіально 
відокремлених структурних підрозділів 
та університету.

Цілі Стратегія
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Академічна мобільність на усіх етапах 
навчання: подвійні дипломи із закордонними 
університетами для високого рівня якості 
освіти

Цифровізація: впровадження в освітній 
процес цифрових технологій

Постійне професійне зростання: неперервне 
навчання

Академічна доброчесність: український 
консорціум академічної доброчесності

Відповідність якості забезпечується розбудовою внутрішньої системи якості вищої освіти через 
• відповідність державним стандартам освіти
• розбудова внутрішньої системи якості вищої освіти через впровадження міжнародних 

стандартів : 
1. ISO 9001 (система управління якістю),
2. ISO 14001 (система екологічного менеджменту)
3. ISO 26000 (настанова з соціальної відповідальності)

• Стипендіальні програми.
• Створення інтегрованих онлайн курсів.
• Підготовчих курсів для іноземних 

студентів.

• Використання відкритих освітніх 
ресурсів (власних розробок та провідних 
університетів світу) в освітньому процесі, 
адаптованих для діючих освітніх програм.

• Створення цифрової платформи SMART 
UNIVERSITY.

• Інтегровані навчальні курси та програми 
для навчання упродовж життя.

• Соціальна і професійна мобільність 
внутрішніх стейкхолдерів.

• Розвиток культури академічної 
доброчесності в системі ”школа-
фахова передвища освіта-університет-
неперервне навчання”.

• Проекти академічної доброчесності.

Цілі Стратегія
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КРІ
• Збільшення контингенту студентів. Зменшення кількості відрахувань 

студентів.
• Участь у програмах академічної мобільності.
• 90 % студентів отримують неперервну освіту за спеціальністю.
• Досягнення рівня 100% випускників працевлаштованих за фахом.
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Амбіції
Міжнародний європейський університет виховує культуру допитливості, творчості та 
академічної доброчесності . МЄУ – це всесвітньо визнаний дослідницький університет, де 
дослідження можна швидко переформатувати на дослідження нових, часто міждисциплінарних 
дослідницьких питань в інноваційному плані, тим самим сприяючи вирішенню соціальних 
проблем.

Міжнародний європейський університет – 
лідер серед закладів вищої освіти України у 
наукових дослідженнях

Сприяння науково-дослідній діяльності

• Збільшення фінансування наукових та 
освітніх досліджень через розширення 
джерел фінансування, зокрема з 
міжнародних, галузевих програм та 
грантового фінансування.

• Створення в рамках міжнародних 
проектів 2-3 спільних наукових 
лабораторій та організація національних 
лабораторій інтерактивних для спільного 
використання унікального обладнання 
здобувачами та науково-педагогічними 
працівниками.

• Організація спільних науково-дослідчих 
інституцій, наукових парків, бізнес 
інкубаторів, технолопчних парків, 
кластерів.

• Інноваційних розробок в Україні та за її 
межами задля комерціалізації наукових 
досліджень.

• Збільшення публікацій щорічної 
кількості співробітників університету 
в часописах, які індексуються 
платформами Wеb of Science та Scopus.

Цілі Стратегія

Розвиток і трансфер наукових 
досліджень
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• Створення наукових журналів та 
часописів, що входять до міжнародних 
баз даних.

• Підтримка та заохочення результатів 
наукових досліджень у виданнях, що 
індексуються визнаними бібліографічно-
реферативними базами.

Стратегія
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КРІ
• Кількість наукових досліджень.
• Кількість особистих грантів та відзнак, що присуджуються 

науковими радами.
• Збільшення кількості високоефективних публікацій.
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Університетська лікарня надає допомогу 
світового рівня з точки зору пацієнтів, родин, 
лікарів, персоналу та громади

• Відкриття університетської клініки.
• Забезпечення допомоги, орієнтовану на 

пацієнта – покращення якості надання 
медичної допомоги, надання своєчасного 
доступу та покращення результатів 
здоров’ я для пацієнтів, надання цілісної, 
орієнтованої на пацієнта допомоги, 
концентруючись на фізичному та 
психічному добробуті людей.

• Формування культури клінічної 
ефективності та вдосконалення – більше 
уваги підвищенню якості надання 
медичної допомоги, шляхом встановлення 
підходів до покращення якості в наших 
командах та службах, зменшення витрат. 
Постійне вдосконалення безпеки пацієнта. 

• Забезпечення безпечних умов для 
персоналу та навколишнього середовища. 
Робота з пацієнтами для поліпшення 
їхнього здоров’ я, догляду та досвіду.

• Використання віртуальних клінік, 
покращення навчання пацієнтів та 
інформації, доступної через портал 
пацієнтів.

Цілі Стратегія

Амбіції
• Клініка Міжнародного європейського університету – відомий центр охорони здоров’я 

завдяки високій якості надання медичної допомоги населенню на основі застосування 
сучасних технологій та роботі визнаних у світі спеціалістів.

• Клінічна робота спрямована на покращення якості життя людей та вирішення медичних 
проблем завдяки розгалуженій мережі партнерських відносин та співпраці.

• Широта наукових досліджень та співпраця із світовими лідерами надання медичної 
допомоги та послуг сприяють покращенню здоров’я населення.

Лікувальна діяльність
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Винятковий досвід для кожного студента

• Збільшення залучення пацієнтів та 
громадськості – ми збільшимо залучення 
пацієнтів до того, як ми розробляємо 
та надаємо послуги, збільшуючи 
представництво пацієнтів на панелях 
пацієнтів, радах обслуговування та в 
мережах, цифрового зворотного зв’язку 
для вдосконалення.

• Створення та пропагування досвіду, 
який розвиває здатність студентів 
ефективно мислити та міркувати, 
взаємодіяти з іншими та громадою та 
процвітати особисто та професійно.

• Розробка та впровадження 
всеохоплюючих спільних навчальних та 
освітніх можливостей у клініці.

• Розробка принципів навчання, покликані 
забезпечити, щоб студенти стали 
освіченими та обізнаними споживачами 
систем охорони здоров’я.

• Створення та впровадження системи, 
яка дозволяє студентам документувати 
та передавати інформацію про свою 
навчальну діяльність та практику. 
Надавати доступні медичні послуги 
спільноти університету.

• Створення програмних можливостей 
для лідерства, громадського залучення, 
професійного успіху для студентів.

• Забезпечення виняткових програм та 
послуги, що дозволяють студентам 
зосередитись на успіхах у навчанні та 
навчальних програмах. 

Цілі Стратегія



Максимізація ефективності, через пріоритети 
рішень, заснованих на доказовій базі

Покращенням здоров’я та якості життя 
населення

• Покращення системи зворотного зв’язку – 
відповідна комунікаційна стратегія.

• Підтримка програм, скерованих на 
здоровий спосіб життя студентів.

• Проведення всебічної оцінки програм, 
послуг, щоб визначити ефективність 
програм у навчанні студентів, що 
дозволить нам визначити пріоритетні 
рішення щодо планування та 
фінансування, можливості для 
підвищення фінансової цінності, та 
доступності для студентів.

• Узгодження оцінки програмування, 
послуг, операцій та персоналу з цілями 
Університету.

• Включення підприємницької та інших 
інноваційних ідей, що приносять дохід, 
до бюджетних рішень, щоб зменшити 
економічні витрати для студентів.

• Вивчення можливості донорів для 
програм, ініциатив та закладів для 
оздоровчих центрів.

• Розробка переліку потенційних 
майбутніх підприємницьких ідей.

• Орієнтація на інновації, стабільність та 
інклюзивність.

• Ефективне використання ресурсів, 
приймаючи інвестиційні рішення, 
узгоджені з нашими стратегічними 
пріоритетами, розвиваючи комерційні 
партнерські стосунки та максимально 
використовуючи наші активи, 
забезпечення найкращого результату для 
пацієнтів.

Цілі Стратегія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2031
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МЄУ – зразок рівності, інклюзивності та 
співпраці.

• Покращення доступу до якісної 
допомоги , забезпечити справедливу 
оплату праці та умови та підтримку 
здоров’я та благополуччя нашого 
персоналу.

• Підтримка місцевих громад та розбудова 
організаційних можливостей досягнення 
соціальної доступності до якісних послуг.

• Поліпшення здоров’я та добробуту 
громад, яким ми служимо, та зменшення 
впливу на навколишнє середовище.

• Підвищення зосередженості на 
профілактиці та охороні здоров’я.

• Співпраця з первинною медичною 
допомогою, громадськими службами.

• Розвиваючи та зміцнюючи наші 
регіональні та національні мережі та 
вплив – як вищий клінічний центр, 
ми надаємо спеціалізовану допомогу 
пацієнтам з усього світу, ми будемо 
спиратися на свою роль як регіонального 
та національного спеціаліста, що 
співпрацює з організаціями-партнерами 
для обміну передовою практикою та 
забезпечення інтегрованих шляхів для 
пацієнтів.

• Створити інклюзивне та гостинне 
середовище для всіх.

• Забезпечити догляд та послуги , чутливі 
до сексуальної та гендерної ідентичності, 
культурно компетентна допомога та послуги.

• Поширити обізнаність та покращити 
доступ до академічних та культурних 
ресурсів підтримки, доступних у клініці 
працівникам підрозділів, викладачам та 
студентам.

Цілі Стратегія



• Збільшити представництво студентів, 
викладачів, співробітників та партнерів з 
інших країн на всіх рівнях університету. 
Включити рівність, справедливість 
та показники ефективності, пов’язані 
з діяльністю, в річні цілі та огляди 
результатів. Забезпечити можливості для 
навчання персоналу та змістовної дискусії 
щодо тем, що стосуються полікультурної 
компетентності та співпраці у наданні 
послуг медичного центру.

• Сприяти доступу до досягнень, успіху 
та визнання для студентів , викладачів, 
співробітників та випускників.

Цілі Стратегія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2031

КРІ
• Створення університетської лікарні.
• Створення віртуальної клініки.
• Кількість залучення стейкхолдерів до 

розробки та надання послуг.
• Кількість програм, скерованих на 

здоровий спосіб життя студентів;.
• Кількість пацієнтів з-за кордону.
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• Накопичення кадрового потенщалу 
через залучення не менше 2-3 науково- 
педагогічних працівників з індексом 
Гірша «20» (щорічно) та підтримка 
талановитих співробітників та 
здобувачів, розбудова різноманітної, 
всеохоплюючої та відкритої 
корпоративної культури, що дозволить 
всім учасникам освітнього процесу 
зростати в умовах швидких зовнішніх 
змін.

• Збільшення у рази кількості 
інтелектуальних та творчих майданчиків 
для розвитку креативних, наукових 
та культурних складових в житті 
студенської молоді та працівників.

• Розвиток функціональної системи 
профорієнтації, спрямованої на 
залучення до університету талановитих, 
обдарованих і мотивованих абітурієнтів з 
урахуванням демографічних і соціально-
економічних умов розвитку країни. 

Університет підтримує таланти

Цілі Стратегія

Важливим стратегічним напрямком розвитку університету є формування соціального капіталу, 
оскільки основою успіху є фаховість нашого академічного, дослідницького, професійного, 
допоміжного персоналу та здобувачів. 
Метою такого стратегічного напрямку є не тільки формування кадрового та інтелектуального 
ресурсу Університету і створення атмосфери, що сприятиме розкриттю та реалізації 
інноваційного потенціалу керівного складу, науково педагогічних, наукових працівників та 
студентської молоді. 

Кадрова політика як складова 
розвитку людського потенціалу

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2031
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МЄУ забезпечує сприятливі умови для 
розвитку співробітників та забезпечення 
соціальних гарантій

• Повне впровадження системи мотивації 
працівників університету через призму 
ефективності їх діяльності.

• Розробка та впровадження соціального 
пакету для співробітників: щорічний 
медичний огляд, путівки на оздоровлення, 
своєчасна матеріальна допомога 
викладачам і т.д.

Цілі Стратегія

КРІ
• Кількість НПП з індексом Гірша «20» (h-index). 
• Кількість інтелектуальних та творчих майданчиків.
• Кількість соціальних гарантій.
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• Побудова динамічної системи, яка 
забезпечить студенто-центроване 
середовище, що сприятиме 
повноцшному та гармонійному розвитку 
особистості.

• Формування мультимовної культури 
університету шляхом щоденних занять 
та спілкуванні в Speaking Club.

• Формування духовної, високо етичної та 
моральної культури.

• Створення унікального та 
універсального релігійного простору 
університету, який об’єднує студентів 
різного віросповідання.

• Створення сучасного науково-духовного 
осередка, в якому здійснюється 
формування свідомості, світогляду, 
захищеності та самозбереження.

Міжнародний європейський університет – 
спільнота, в якій формується гармонійно 
розвинена особистість

Цілі Стратегія

Амбіції
Студенти Міжнародного європейського університету – громадяни світу. У Міжнародному 
європейському університеті на перший план виходить людина і особистість в ній. Кожен член 
спільноти МЄУ – освічений громадянин та одночасно динамічна система, завжди відкрита 
до змін, трансформацій та коректив з метою всебічного та гармонійного розвитку, що 
передбачає обов’язкове культурне виховання, розкриття талантів у різних сферах та напрямах, 
самореалізацію та самовдосконалення, що сприятимуть повноцінному розвитку особистості.
Принцип Міжнародного європейського університету – це ціннісноорієнтаційна єдність, що 
віддзеркалюється у збігу позицій і оцінок членів колективу відносно всебічного розвитку людини 
та гармонійному розвитку особистості і його. екологічної та духовної взаємодії зі світом при 
постійному самовдосконаленні та навчанні.

Формування особистості – 
людини, як носія національних 
та загальнолюдських цінностей, 
громадянина своєї країни та 
глобального світу



Студент Міжнародного європейського 
університету вільна, але соціально 
відповідальна людина

Студент Міжнародного європейського 
університету талановита та креативна людина

Міжнародний європейський університет 
формує реалізовану, здорову та благополучну 
людину

• Швидка адаптація студентства до 
корпоративної культури Університету 
та студентської спільноти. Формування 
школи менторства, тьюторства та 
коучингу.

• Створення соціально-психологічного 
клімату та формування матеріально-
технічної бази у відповідності до 
корпоративної культури університету.

• Запобігання конфліктним ситуаціям.
• Формування громадсько-правової 

свідомості.
• Членство студентськими товариствами 

ЗВО України та світу, міжнародними 
молодіжними волонтерськими 
організаціями.

• Екологічна відповідальність.

• Індивідуальний підхід до розкриття 
та розвитку талантів та можливостей 
студентів.

• Членство у всеукраїнських та 
міжнародних молодіжних організаціях.

• Організація та проведення конференцій, 
воркшопів, коворкингів різних рівнів.

• Створення інформаційно-медійного 
простору.

• Самореалізація відповідно здібностей та 
інтересів студентів. 

• Набуття більшої кількості нових знань та 
навичок в інших сферах.

• Прагнення до здорового способу життя, 
соціальної активності, фізично здорової 
особистості.

Цілі Стратегія
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КРІ
• 90% студентів університету володіють мінімум двома 

іноземними мовами.
• Кількість проведення заходів національної культури, національних 

свят, культурних акцій, спрямованих на виховання поваги 
культури, історії, звичаїв та традицій різних національностей.

• Кількість сумісних проектів в вітчизняних та/або м1жнародних 
волонтерських організаціях.

• Кількість екологічних програм та екопроектів.
• Кількість та різноманітність гуртків, об’ єднань, майстерень, 

студій. Кількість проведених заходів та в яких прийнято участь у 
заходах молодіжних організацій (Всеукраїнського молодіжного 
центру, Національне українське молодіжне об’єднання, тощо).

• Кількість радіохвиль та каналів університету.
• Кількість додаткових занять, орієнтованих на 

самовдасконалення та саморозвиток.
• Створення футбольної команди Міжнародного європейського 

університету.
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• Розширення географії країн, громадяни 
яких зацікавлені в експорті освітніх 
послуг.

• Активне пропагування навчання 
у Міжнародному європейському 
університеті за кордоном через сайт, 
соціальні мережі, месенджери.

• Інтенсифікація іміджевої складової 
роботи міжнародного відділу.

• Створення PR відділу.
• Участь Міжнародного європейського 

університету у закордонних освітніх 
виставках.

• Залучення співробітників університету, 
викладачів для участі.

• Компенсація видатків, преміювання за 
активну участь.

• Проведення занять з англійської мови 
для викладачів, співробітників, студентів.

• Впровадження викладання окремих 
дисциплін англійською мовою на 
україномовних програмах.

• Залучення іноземних викладачів. 

Міжнародний європейський університет – 
Мультикультурна спільнота, яка готує фахівців 
до кар’єри на глобальному ринку праці.

Цілі Стратегія

Міжнародних стандартів якості вищої освіти та наукових досліджень можна досягти 
через формування іміджу Університету як відповідального партнера, що досягається 
співробітництвом з провідними навчальними закладами світу через довгострокові програми 
і проекти, покликані забезпечити підвищення ефективності навчально-освітньої та науково-
аналітичної діяльності.

Амбіції
Міжнародний європейський університет займає провідне місце серед закладів вищої освіти світу

Інтернаціоналізація, розвиток 
міжнародних зв’язків і стратегічного 
партнерства

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2031
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Міжнародний європейський університет 
посідає провідне місце серед університетів 
України та Європи.

Міжнародний європейський університет – 
надійний партнер.

• Започаткування міжнародних 
короткотермінових програм для  
іноземних та вітчизняних студентів з 
обов’язковим нарахуванням кредитів

• Сприяння міжнародній академічній 
мобільності викладачів та студентів..

• Входження університету до українських 
та світових рейтингів ЗВО. Покращення 
позицій університету в рейтингах.

• Проходження акредитації ОП та 
інституціональної у країнах ЄС, США.

• Співпраця з посольствами країн щодо 
визнання дипломів Міжнародного 
європейського університету.

• Членство Міжнародного європейського 
університету у міжнародних асоціаціях.

• Співпраця з топовими міжнародними 
науковцями.

• Високі результати міжнародної наукової 
співпраці з іноземними університетами та 
бізнесом.

• Розвиток співпраці з іншими ЗВО, 
організаціями, громадськими 
об’єднаннями, дипломатичними 
представництвами, органами влади в 
Україні та закордоном.

• Забезпечення можливості навчання, 
стажування мобільності викладачів, 
студентів за кордоном у межах 
міжнародних програм мобільності.

• Організація  та проведення міжнародних 
конференцій, воркшопів  та ін.

Цілі Стратегія
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• Розвиток співпраці з провідними 
міжнародними організаціями на 
глобальному та регіональному рівні. 
Створення не менше 2-3 міжнародних 
науково-освітніх консорціумів.

• Розробка та впровадження програм 
подвійних дипломів з ЗВО-партнерами в 
інших країнах.

• Написання проектів на отримання 
грантів. Якісне провадження грантових 
програм.

СтратегіяКРІ
• Кількість іноземних студентів.
• Кількість англомовних ОП.
• Кількість програм міжнародної 

академічної мобільності, в яких взяли 
участь викладачі чи студенти.

• Кількість викладачів, які вільно 
володіють англійською мовою – 80%; 
місце університету в рейтингах – в 
українських рейтингах – перша 
двадцятка.

• Акредитація ОП у міжнародних 
акредитаційних агенціях якості.

• Кількість асоціацій, у якій є членство.
• Кількість міжнародних конференцій 

проведено. 
• Кількість грантів (сума грантових 

коштів).



Залучення інвестицій

Розбудова матеріально-технічної бази

• Залучення іноземних інвестицій, коштів 
меценатів, спонсорів, тих хто буде сприяти 
розвитку Університету, участь у спільних  
міжнародних та регіональних проектах.

• Підготовка та реалізація низки 
спільних із зовнішніми стейкхолдерами 
та територіально відокремленими 
структурними підрозділами проектів 
спрямованих на осучаснення та розвиток 
матеріально-технічної бази.

• Подальша реалізація програми 
капітальних ремонтів навчальних 
корпусів, гуртожитків та інших 
приміщень.

• Будівництво навчального корпусу, 
гуртожитку, спортивно-оздоровчого 
комплексу, університетської клініки.

• Утворення спільної з іншими 
університетами навчальної бази на основі 
договорів про злиття ЗВО різних форм 
власності.

Цілі Стратегія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2031

Інноваційний менеджмент, фінанси 
та інвестиції

Стратегічний напрямок забезпечення якості освітньої діяльності, тобто 
конкурентоспроможності університету, досягається через застосування сучасних методів 
організаційного, кадрового, фінансового та інноваційного менеджменту. 
Створення цілей в цьому напрямку неможливо досягти без створення єдиного інтегрованого 
інформаційного середовища. 
Університету як сукупності його інформаційної інфраструктури, програмно технічних засобів, 
процедур та методів їх застосування та системи прийняття ефективних управлінських рішень, 
яка забезпечить оптимізацію функціонування Університету. 



КРІ
• Обсяг іноземних інвестицій.
• Кількість спільних міжнародних та регіональних проектів.
• Загальна площа покращених приміщень.

Втілення Стратегії розвитку Міжнародного європейського університету до 2031 року 
дозволить колективу університету гідно справитись з усіма викликами, що поставатимуть 
перед навчальним закладом та суспільством, і вагомими досягненнями стверджувати 
високий статус Університету на національному і міжнародному рівнях, посилити його власну 
конкурентоспроможність. 
На виконання однієї з основних функцій стратегічного управління, яке полягає в гнучкому 
регулюванні і своєчасних змінах на зовнішні виклики, буде створено Раду з якості освіти, яка буде 
проводити моніторинг і надаватиме об’єктивну оцінку щодо реалізації Стратегії, та оперативно 
вноситиме необхідні корективи у Дорожню карту розвитку Міжнародного Європейського 
університету, у відповідності зі змінами нормативно-правовою базою держави та документами, 
що регламентують входження Університету у міжнародний освітньо-науковий простір.

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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