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- розвиток культурно-мистецького середовища для гармонійного 
становлення духовного світу молоді через виховання почуття національно-
патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті. 

Стратегічні цілі Львівського університету: 
- забезпечення високої якості освітнього процесу; 
- досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових 

досліджень; 
- створення сучасної освітньо-наукової, соціальної та інформаційно-

комунікаційної інфраструктури; 
- поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий 

простір; 
- посилення ролі Університету в суспільстві та розвиток студентського 

самоврядування. 
Львівський університет має забезпечити:  
- формування нової парадигми підготовки фахівців із урахуванням 

особливостей сучасного глобалізованого та інформаційно-технологічного світу; 
- випереджувальний розвиток фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень; 
- інтеграцію пріоритетних наукових напрямів у всі види дослідницької та 

освітньої діяльності; 
- зміцнення засад демократичності та відкритості як визначальних принципів 

організації життєдіяльності Університету; 
- утвердження й зміцнення ідеалів і принципів національно-культурної 

ідентичності українців. 
 

І. Освітня діяльність 
1. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності завдяки використанню сучасних навчальних та інформаційних 
технологій. Створення ефективної системи оцінювання та контролю якості 
освітніх послуг, які надає Університет. Проведення моніторингу якості освітнього 
процесу. 

2. Відкриття нових спеціальностей, формування та впровадження актуальних 
освітніх (освітньо-наукових, освітньо-професійних) програм із залученням 
стейкхолдерів та з урахуванням потреб ринку праці. 

3. Підготовка дорожньої карти поступової міжнародної акредитації освітніх 
програм Університету. 

4. Постійне вдосконалення системи і критеріїв оцінювання знань студентів на 
засадах об’єктивності, прозорості та мотивації. 

5. Забезпечення можливості індивідуальних навчальних траєкторій студентів 
через вибіркові курси і гнучкі сертифіковані програми. 
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6. Впровадження інноваційних освітніх технологій: інтерактивні та SMART-
технології навчання. Для організації навчального процесу удосконалення онлайн-
сервісів електронних кабінетів викладачів і студентів. 

7. Створення сприятливих та мотиваційних умов працівникам Університету 
для підвищення рівня цифрових компетенцій і вивчення іноземних мов. 

8. Модернізація аудиторного фонду Університету, обладнання аудиторій 
сучасною комп’ютерною технікою для ефективного використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі. 

9. Створення на всіх факультетах і в коледжах вільного студентського 
простору для самостійної творчої роботи студентів у позааудиторний час. 

10. Запровадження освітніх програм дуальної форми освіти. 
11. Запровадження актуальних освітніх магістерських програм та збільшення 

кількості навчальних курсів англійською мовою викладання. 
12. Проведення регулярного внутрішньоуніверситетського рейтингування 

факультетів, кафедр, викладачів. 
13. Розробка інтерактивної онлайн-платформи для вивчення думки студентів і 

викладачів про найважливіші питання навчального процесу. 
 

ІІ. Наукова діяльність 
1. Розширення наукової діяльності Університету в напрямі трансферу 

технологій і комерціалізації інтелектуальної власності. 
2. Створення банку даних наукових розробок і проведення постійного 

моніторингу запитів виробництва. 
3. Розширення мережі науково-дослідних інститутів, оптимізація 

дослідницької роботи на стаціонарах, забезпечення фінансування польових 
експедиційних досліджень. 

4. Розвиток діяльності центрів колективного користування науковим 
обладнанням. 

5. Збільшення кількості статей у журналах з імпакт-фактором і міжнародних 
патентів. 

6. Забезпечення вільного доступу до спеціалізованих та універсальних 
наукометричних баз даних. 

7. Удосконалення системи матеріального стимулювання працівників за 
наукові досягнення, впровадження електронної системи наукової звітності з 
використанням системи рейтингового оцінювання наукової роботи. 

8. Співпраця з Науковим парком Львівського університету “Інновації та 
підприємництво”. 

9. Забезпечення придбання нового наукоємного обладнання, збільшення 
обсягу фінансування на матеріали і прилади, на обслуговування та ремонт 
наукового обладнання. 
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10. Надання періодичним науковим виданням стандартів категорії А фахових 
видань України, збільшення кількості англомовних статей, забезпечення розвитку 
україномовних науково-популярних видань.  

11. Забезпечення ефективного функціонування спеціалізованих вчених рад. 
12. Розширення можливостей для стажування наукових працівників у 

провідних зарубіжних науково-дослідних інститутах та університетах. 
13. Забезпечення постійного моніторингу ефективності співпраці зі 

стратегічними партнерами, запрошення іноземних фахівців для освітньої та 
наукової діяльності, спільного використання наукового обладнання. 

14. Збільшення повноваження наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених, залучення студентів до виконання держбюджетних 
тем і ґрантових угод, фінансова підтримка участі студентів у наукових 
конференціях, школах, олімпіадах, конкурсах. 

15. Забезпечення в Науковій бібліотеці Університету функціонування відкритого 
цифрового простору для навчальної та наукової роботи викладачів і студентів із 
доступом до сучасних навчальних і наукових баз даних. 

16. Забезпечення наукової діяльності Астрономічної обсерваторії, Ботанічного 
саду, об’єктів, що становлять національне надбання України. 

 
ІІІ. Управління Університетом 

та інформатизація 
1. Запровадження системних змін загальної культури менеджменту в 

Університеті відповідно до інтегрованої інформаційно-інноваційної системи 
управління в ньому. Узгодження управлінської структуру Університету з новими 
освітніми і дослідницькими потребами і запитами. 

2. Децентралізація системи управління Університетом: максимальне розширення 
повноважень факультетів, коледжів, кафедр, інших структурних підрозділів 
Університету у вирішенні освітніх і наукових питань, матеріальної мотивації 
працівників. 

3. Запровадження інформаційної системи управління Університетом, що 
передбачає розроблення і реалізацію системи електронного документообігу, 
управління освітнім і науковим процесом, фінансовими ресурсами.  

4. Забезпечення: 
- розвитку автоматизованої бібліотечної інформаційної системи; 
- розбудови репозитарію публікацій Університету та інформаційної системи 

академічної доброчесності; 
- запровадження системи обліку та управління матеріальними ресурсами; 
- сталого розвитку web-ресурсів Університету; 
- реалізації інноваційних проектів: електронний студентський квиток, карта 

лояльності, платні послуги Університету; 
- розроблення інформаційної системи управління житловим фондом 

гуртожитків Університету. 
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5. Сприяння підвищенню кваліфікації працівників адміністрації, керівників 
структурних підрозділів і працівників Університету. 

6. Розроблення єдиної маркетингової стратегії та рекламної кампанії 
Університету. Інтегрування зусилля відділу інформаційного забезпечення, 
Інформаційно-аналітичного і профорієнтаційного центру, Franko-TV, Прес-центру 
з метою координації профорієнтаційної роботи. 

 
ІV. Міжнародна діяльність 

1. Сприяння зростанню участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у 
програмах міжнародної академічної мобільності. 

2. Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників 
Університету за кордоном. 

3. Запровадження разом із партнерськими закладами вищої освіти спільних 
програм подвійних дипломів, зокрема на магістерському і PhD рівнях. 

4. Сприяння розробці та втіленню короткотермінових міжнародних програм 
(літні школи, наукові та навчальні візити тощо) із залученням іноземних та 
українських студентів і з можливістю для українських і іноземних студентів 
отримувати кредити за участь у таких програмах. 

5. Запровадження освітніх програм, що передбачають можливості отримання 
сертифікатів міжнародного зразка. 

6. Ініціювання спільних міжнародних освітніх проектів із залученням 
фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій. 

7. Сприяння проходженню стажування студентів в іноземних компаніях та 
міжнародних організаціях. 

8. Розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього 
процесу в Університеті.  

9. Збільшення кількості  курсів і освітніх програм іноземними мовами.  
10. Підтримання взаємозв’язку з громадянами України, які працюють за 

фахом за кордоном.  
11. Здійснення регулярних обмінів досвідом між викладачами та 

дослідниками Університету, які реалізують міжнародні проекти та проведення 
тренінгів щодо участі у міжнародних грантових проектах. 

12. Забезпечення ведення та регулярного оновлення веб-сайтів Університету 
та університетських наукових видань іноземними мовами, у тому числі ключових 
веб-сторінок основними мовами Євросоюзу. 

13. Поширення практики запрошення відомих іноземних професорів, 
представників іноземних компаній до проведення публічних лекцій в Університеті.  

 
V. Корпоративна культура 

1. Розвиток університетських академічних традицій, демократичних засад 
організації життєдіяльності Університету, утвердження національно-культурної 
ідентичності і сприяння громадянській активності та відповідальності. Зберігання і 
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зміцнення здорового морально-психологічного клімату у колективі, дотримання 
норм професійної етики. 

2. Взаємодія з Асоціацією випускників як глобальної спільноти Університету, 
сприяння утвердженню приналежності та гордості студентів, співробітників, 
випускників до університетської спільноти. 

3. Утвердження у колективі засад здорового способу життя, забезпечення 
працівників і студентів Університету належними умовами для оздоровлення та 
занять спортом. 

4. Підвищення ролі Наглядової ради Університету у процесах формування 
місії та стратегії розвитку Університету. 

5. Розбудова мережі маркетингу Університету через розширення промоції 
освітніх і наукових послуг, брендової продукції. 

6. Удосконалення системи забезпечення академічної доброчесності в 
Університеті. 

7. Налагодження постійного діалогу адміністрації Університету, керівників 
структурних підрозділів із працівниками Університету, інформування їх про 
ухвалені рішення та хід їхнього виконання, про фінансовий стан Університету, 
заходи, проекти, конкурси. 

 
VI. Соціальна сфера та матеріально-технічна база 

1. Проведення ремонтних робіт і поліпшення матеріально-технічного стану 
навчальних аудиторій, лабораторій, кафедр, студентських гуртожитків.  

2. Забезпечення лекційних аудиторій мультимедійним обладнанням, а 
навчальних лабораторій спеціалізованим обладнанням. 

3. Покращення умов проходження студентських практик, організації наукових 
досліджень, відпочинку студентів і співробітників Університету в стаціонарах 
Університету. 

4. Реалізація програми енергозбереження та впровадження енергозберігаючих 
технологій. 

5. Реалізація інвестиційного проекту “Будівництво житлового будинку для 
співробітників Університету”. 

6. Побудова нового студентського гуртожитку. 
7. Проведення капітального ремонту навчально-спортивного комплексу та 

стадіону Університету. 
8. Побудова двох міні-футбольних майданчиків зі штучним покриттям і 

тренажерних центрів біля гуртожитків і спорткомплексу Університету. 
9. Забезпечення: 
- безперешкодного доступу до приміщень Університету студентів з 

особливими потребами; 
- реорганізації мережі студентських закладів харчування та покращення 

якості їхньої роботи. 
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VIІ. Фінансове забезпечення 
1. Збільшення фінансування з держбюджету та госпдоговірних тем за рахунок 

інтенсифікації та підвищення якості наукових досліджень. 
2. Створення університетського фонду розвитку науки, сформованого з 

донорських, грантових і позабюджетних фінансових надходжень. 
3. Залучення фінансових ресурсів за рахунок міжнародних проектів і грантів. 

Створення проектного офісу для підтримки підготовки працівниками Університету 
аплікацій, міжнародних проектів і грантових програм. 

4. Розроблення програми пошуку альтернативних джерел фінансування 
освітніх, наукових та інфраструктурних проектів Університету. Максимальне 
розширення спектру надання платних додаткових освітніх, експертних, 
консультаційних послуг структурними підрозділами Університету. 

5. Продовження практики реалізації системи матеріального заохочення 
викладачів і науковців відповідно до результатів їхньої діяльності. 

6. Розроблення нової моделі співпраці з випускниками Університету з метою 
ефективної координації роботи із залучення коштів для реалізації освітніх і 
наукових проектів. 

 


