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МІСІЯ
Львівський національний університет імені

Івана Франка – класичний вищий

навчальний заклад із довготривалими

традиціями та потужними науковими

школами у поєднанні із сучасними

інноваційними трендами – має особливу
місію

визначати і реалізувати освітні та 
наукові стандарти

генерувати зміни, які потребує 
регіон, країна та світ

формувати особистість – носія 

інтелектуального та інноваційного 
потенціалу

розвивати культурно-мистецьке 

середовище для гармонійного 

становлення духовного світу 

молоді через виховання почуття 

національно-патріотичного 

обов’язку та пошани до історичної 
пам’яті
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ВІЗІЯ
Львівський університет – це відкритий,

мобільний, креативний, інноваційний,

конкурентоздатний, соціально

відповідальний навчальний заклад. Його

розвиток вимагає, найперше,

трансформації управління навчальним

закладом із системи обліку в ефективний,

прогресивний менеджмент, скерований

на постійне покращення якості навчання і

розвиток наукових досліджень.
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НАШ УНІВЕРСИТЕТ

ПРЕСТИЖНИЙ 

гарантує якість навчання

та забезпечує ринок

праці

висококваліфікованими

та конкурентоздатними

фахівцями

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ 

реалізовує наукові

дослідження світового

рівня, що стають

основою

вдосконалення освітніх

програм

ІННОВАЦІЙНИЙ 

побудований на

засадах інтеграції

освіти, наукових

досліджень та інновацій

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ

розвиває партнерство

з провідними

світовими

навчальними

закладами та

науковими

установами

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ

формує трикутник

«університет – держава

– бізнес» через

функціонування

наукового парку,

бізнес-інкубаторів

LIFELONGLEARNING

забезпечує програму

безперервного

професійного

вдосконалення

ВІДКРИТИЙ

створює умови для

мобільності студентів та

викладачів, залучення

іноземних фахівців і

студентів до

навчального процесу

ДЕМОКРАТИЧНИЙ

базується на

принципах

самоорганізації,

університетської

автономії, залучення

працівників та

студентів до процесу

прийняття рішень

6 7



СТРАТЕГІЯ

2020
ЛЬВІВСЬКИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Досягнення найвищих світових стандартів та 

глобалізація наукових досліджень

Забезпечення високої якості навчального 

процесу

Посилення ролі Університету в суспільстві та 

розвиток студентського самоврядування і 

громадського контролю

Поглиблення інтеграції Університету у світовий 

освітній та науковий простір

Створення сучасної соціальної, інформаційно-

комунікаційної та освітньо-наукової

інфраструктури

СТРАТЕГІЧНІ

ЦІЛІ
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ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩИХ 

СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ТА 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науковий кадровий потенціал. Наукові школи.

Надсучасне потужне матеріально-технічне 

забезпечення.

Участь науковців у провідних міжнародних наукових 

проектах.

Входження наукових публікацій та видань у світові 

рейтингові системи та бази даних.

Збільшення кількості запатентованих винаходів.

Наукові інвестиційні проекти із залученням вітчизняного 

та зарубіжного бізнесу.

Участь у формуванні світових наукових стандартів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ

Професорсько-викладацький потенціал.

Розробка та реалізація навчальних програм гнучких до 

вимог ринку, залучення до навчального процесу 

роботодавців.

Створення інноваційних методологій викладання. 

Формування нової культури ставлення до 

інтелектуальної власності, впровадження системи 

запобігання плагіату на всіх рівнях діяльності 

Університету.

Інноваційні технології у навчальному процесі.

Система внутрішньої та зовнішньої оцінки якості 

навчального процесу.

Система мотивації науково-педагогічних працівників 

на основі професійного рейтингу.

Сучасна наукова бібліотека, електронний 

бібліотечний ресурс та розробка власного 

репозитарію публікацій, його інтеграція в 

інформаційний простір міста, країни та світу.
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ УНІВЕРСИТЕТУ В 

СУСПІЛЬСТВІ

Формування інтелектуальної еліти.

Підвищення інноваційного потенціалу, підготовка 

висококваліфікованих кадрів, яких потребує 

суспільство та держава.

Забезпечення розвитку високої художньо-естетичної 

культури, формування естетичних потреб і почуттів та 

сприяння повноцінному розвитку молоді, охорона й 

зміцнення її фізичного, психічного та духовного 
здоров'я. Вироблення екологічної культури молодої 

людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з 

природою.

Формування у студентської молоді патріотичного 

досвіду на основі готовності до участі в процесах 

державотворення, уміння визначати форми та 
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського 

суспільства.

Утвердження у свідомості і почуттях особистості 

національно-патріотичних цінностей, переконань і 

поваги до культурного та історичного минулого 

України.

Інтеграція учнівської молоді в академічне 

середовище.

Просування бренду Університету через участь у 

міжнародних наукових і освітніх організаціях.
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ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ У 

СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР

Участь у міжнародних проектах та програмах.

Відповідність навчальних програм до європейських та 

світових стандартів. Розвиток програм із спільними та 

подвійними дипломами.

Підвищення позицій у провідних світових рейтингах.

Забезпечення викладання магістерських курсів та 

Ph.D. англійською мовою.

Збільшення кількості іноземних студентів.

Розвиток міжнародних угод з ефективними робочими 

програмами.

Академічна мобільність науковців, викладачів та 

студентів. Видатні вчені та особистості – активні 

учасники навчального процесу.
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СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ, 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТА 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Впровадження в усі сфери діяльності Університету 

новітніх інформаційних технологій (запровадження 

електронного документообігу, навчання, 

інформаційних систем управління Університетом).

Формування в Університеті єдиного інформаційного 

освітнього середовища та інтеграція його у світовий 

інформаційний простір, забезпечення високого рівня 

організації та відкритості веб-ресурсів, перехід 

опорної мережі університету на максимальну 

енергонезалежність та швидкості.

Створення інформаційно-технологічної 

інфраструктури, перехід на максимальні швидкості 

передачі даних, забезпечення високих стандартів 

організації безпровідникового зв’язку.

Створення умов для розвитку житлового фонду для 

працівників та збільшення кількості місць у гуртожитках 

шляхом залучення інвестицій.

Реалізація проектів енергозбереження.

Розвиток сучасної спортивної інфраструктури.

Адаптація інфраструктури Університету для людей з 

особливими потребами.
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