
ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора 

Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського 
д.е.н., професора І.В. Басанцова

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського був заснований у 1918 році та 
входить до переліку кращих вищих навчальних закладів України.

У різні часи тут працювали відомі науковці: академіки В. І. Вернадський та 
І. В. Курчатов, доктор фізико-математичних наук А. Ф. Іоффе, Нобелівські лауреати 
І. Е. Тамм і І. М. Франк та багато інших, які зробили вагомий внесок у світову науку та золотими 
літерами вписали свої імена у книгу історії Таврійського національного університету.

Ознайомившись із досвідом діяльності кращих вітчизняних і закордонних закладів вищої 
освіти, та спираючись на власне бачення фахівця-практика, який самотужки пройшов усі ступені 
зростання від аспіранта до проректора з фінансово-економічних питань у сфері освіті, та від 
рядового інспектора до начальника обласного КРУ зі штатом понад 1000 працівників у сфері 
державної служби, я бачу потужний потенціал ТНУ і зможу ділом довести, що університет може 
стати успішним та процвітаючим вже найближчими роками. Я маю чіткий план дій та графік їх 
реалізації.

Запевняю, що в університеті буде збережене все краще, що було досягнуто колективом, кожен 
чесний працівник матиме змогу для творчого та кар’єрного зростання та реалізації своїх здібностей.
. Водночас гарантую відсутність будь-якої дискримінації та утисків як щодо працівників, так і 
структурних підрозділів. Пропоную як все зазначене вище, так і логіку та детальний план дій із 
конкретними показниками їх ефективності і термінами виконання прописати у соціальному 
контракті із колективом ще до голосування, щоб кожен співробітник мав інструмент контролю, а сам 
керівник закладу - ніс персональну відповідальність по кожному пункту власних обіцянок. Вважаю, 
що до такої ініціативи має приєднатися кожен із претендентів на посаду ректору, бо незалежно 
від персоналій від цього виграє насамперед Університет та колектив.

Основним завданням на посаді ректора вбачаю успішний розвиток всіх складових діяльності 
університету, що в умовах економічних реалій та ризиків, несприятливої демографічної ситуації, 
глобальної пандемії є надзвичайно складним завданням. Програмні тези відображають далеко не всі 
кроки намірів щодо подальшої розбудови університету.

Я, Басанцов Ігор Володимирович, як практик-науковець, проекти якого реалізовані та 
успішно працюють, і як претендент на посаду ректора ТНУ вважаю своїми першочерговими 
завданнями створення умов для розвитку університету, серед яких: достойне комфортне житло 
працівникам, високі заробітні плати та створення дружньої, творчої та позитивної 
психоемоційної атмосфери у колективі.

Переконаний, що досягнення амбітних результатів можливе лише завдяки наполегливим та 
злагодженим зусиллям усього колективу, разом із досвідченою командою однодумців-професіоналів, 
для кожного з яких є небайдужою доля нашого славетного університету.



І. Стратегічні цілі розвитку університету
1. Отримання університетом статусу «дослідницький».
2. Здійснення переходу до моделі інноваційного університету, науково-освітнього 

HUB-закладу, спроможного забезпечити підготовку, розвиток і підвищення кваліфікації 
співробітників.

3. Створення передумов для участі університету у авторитетних вітчизняних та 
міжнародних рейтингах, зокрема, в Times Higher Education, QS та Webometrics.

4. Сприяння проведенню акредитації окремих освітніх програм, підтримка 
підвищення фахового рівня кожного викладача.

5. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, які мають іноземне 
громадянство.

6. Збільшення питомої ваги фінансових надходжень за результатами інноваційної 
діяльності.

7. Удосконалення системи матеріального заохочення співробітників усіх категорій, 
зокрема шляхом запровадження внутрішньо-університетського рейтингування та 
диференціації оплати праці, з метою стимулювання ефективної, творчої та інноваційної 
роботи за всіма напрямками діяльності університету.

II. Освітня діяльність
1. Подальше підвищення якості освіти з орієнтацією на кращі вітчизняні та 

міжнародні практики.
2. Відкриття освітніх програм інноваційного типу, передусім таких, що базуються 

на актуальних наукових дослідженнях та відповідають тенденціям розвитку суспільства.
3. Розвиток технологій дистанційної освіти.
4. Застосування конкурентних стратегій профорієнтаційних заходів і технологій на 

ринку освітніх послуг.
5. Посилення значущості принципу навчального партнерства студента та 

викладача, їх співпраці під час реалізації цільової індивідуальної підготовки.
6. Формування випускника університету як конкурентоспроможного та успішного, 

який повинен мати здатність адаптуватися та ефективно працювати в 
багатофункціональному швидкозмінному інформаційно-технологічному середовищі.

7. Подальша реалізація та поглиблення заходів щодо розширення переліку освітніх 
англомовних програм.

8. Впровадження цільової комплексної програми для забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці.
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III. Науково-дослідницька діяльність
1. Розвиток існуючих наукових шкіл та сприяння започаткуванню нових напрямків 

досліджень, які є актуальними у відповідності до світових тенденцій у науці.
2. Збільшення обсягів наукових досліджень і розробок як за рахунок загального 

фонду держбюджету, так і з залученням коштів вітчизняних та іноземних замовників з 
постійним збільшенням їх кількості.

3. Сприяння збільшенню контингенту слухачів в аспірантурі та докторантурі, у 
т.ч. з англомовним навчанням.

4. Сприяння участі співробітників університету у конкурсах (зокрема 
міжнародних) для отримання грантів на проведення досліджень.

5. Підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, 
що індексуються наукометричними базами даних Scopus та WoS.

6. Реалізація цільової комплексної програми «Організація наукової роботи 
студентів в поєднанні з навчальним процесом».

IV. Міжнародна діяльність
1. Системний розвиток міжнародного партнерства, поглиблений рівень інтеграції 

та активізація діяльності в найбільш авторитетних міжнародішх організаціях та мережах.
2. Розширення мережі зарубіжних ВНЗ-партнерів та участь університету в 

міжнародних університетських асоціаціях та запровадження підготовки, що дає 
можливість отримання подвійних дипломів.

3. Розвиток програм академічного обміну науково-педагогічними та науковими 
працівниками, іншими категоріями співробітників.

4. Посилення міжнародної грантової діяльності та фандрайзингу як інструментів 
інноваційної, технологічної та фінансово-матеріальної підтримки діяльності університету.

5. Започаткування внутрішньоуніверситетських грантових програм та конкурсів із 
метою залучення до вирішення завдань інтернаціоналізації всіх структурних підрозділів і 
якнайбільшої кількості співробітників та осіб, які навчаються.

V. Інноваційна діяльність
1. Розробка та впровадження проекту e-University (digital University).
2. Запровадження переходу в університеті на електронний документообіг.
3. Створення різноманітних інформаційних сервісів, цільових баз даних і надання 

до них доступу через особисті кабінети співробітників.
4. Реалізація проекту «Цифрова бібліотека» з врахуванням потреб здобувачів 

освіти та можливостей для інклюзивного навчання.
5. Налагодження системної роботи зі створення та підтримки стартапів.
6. Забезпечення розвитку стратегії електронного навчання, впровадження новітніх 

технологій та інноваційних методик в освітній процес, наукову діяльність та систему 
післядипломної освіти.
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VI. Формування особистості студента
1. Удосконалення принципів, технологій та методик профорієнтаційної роботи, 

сприяння вступникам у свідомому виборі освітніх програм професійної підготовки.
2. Заохочення соціальної активності студентства під час реалізації завдань 

організації навчального процесу.
3. Сприяння роботі органів студентського самоврядування та участі здобувачів 

освіти у діяльності інституцій громадянського суспільства.
4. Посилення виховання національно-свідомої, високопатріотичної особистості, 

зокрема через реалізацію окремих культурно-інформаційних проектів.
5. Розроблення цільової програми розвитку фізичної культури та спорту.
6. Урізноманітнення напрямів поза навчальною діяльністю, збільшення кількості 

гуртків, творчих студій, об’єднань та клубів за інтересами мистецького спрямування з 
метою залучення до їх роботи більшої кількості студентів, зокрема іноземних.

7. Реалізація принципів інклюзивного суспільства, технологій інклюзивної освіти, 
посилення соціального супроводу студентів пільгових категорій.

8. Затвердження та реалізація системного документа, що визначає політику 
впровадження тендерної рівності та заборону дискримінації.

1. Збереження і розвиток усіх діючих програм соціальної спрямованості.
2. Поглиблення філософії закладу відкритого типу, що реалізовує багатопланову 

соціальну місію та виконує функцію центру культури та спорту.
3. Активізація співпраці з організаціями і державними фондами щодо забезпечення 

їх соціальної діяльності в галузі медичних та оздоровчих послуг.
4. Укладення та схвалення цільової програми «ТНУ -  кримчанам».

1. Удосконалення системи критеріїв, що засвідчують фаховий рівень та відповідну 
кваліфікацію співробітників усіх категорій.

2. Залучення до складу науково-педагогічних працівників талановитої молоді, 
забезпечення її професійного зростання, створення наукового кадрового резерву.

3. Підготовка менеджерського резерву з аспірантів та студентського активу.
4. Забезпечення гідної оплати праці співробітників усіх категорій, які створюють 

конкурентні переваги для університету.
5. Подальший розвиток стратегії електронного навчання, спрямованої на 

формування та вдосконалення внутрішньої нормативної бази у сфері електронного 
навчання за різними гнучкими моделями його застосування.

6. Повноцінне впровадження електронного документообігу, використання 
інформації навчального та наукового характеру в електронному вигляді.

VII. Соціальна місія

VIII. Розвиток кадрового потенціалу
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IX. Розвиток інфраструктури
1. Проведення повної реконструкції та переоснащення головного навчального 

корпусу університету із можливістю добудови додаткових поверхів для подальшого 
відкриття у ньому нових інститутів технічного спрямування.

2. Розробка проекту та спорудження сучасного спортивного комплексу 
університету із басейном, спортивно-тренувальними залами, навчальними аудиторіями та 
їдальнею за адресою вул. Д. Маккейна, 33.

3. Реалізація цільової комплексної програми «Енергоефективний ТНУ» .
4. Формування комфортного середовища праці, навчання та дозвілля, рівня 

відповідних сервісів, забезпечення істотного підвищення комфортності проживання в 
гуртожитках як для іноземних, так і для вітчизняних студентів.

X. Удосконалення менеджменту 
та фінансово-економічних механізмів

1. Децентралізація системи управління, зокрема за рахунок посилення 
інститутського рівня менеджменту, що передбачає надання цьому рівню додаткових 
штатних та матеріальних ресурсів.

2. Удосконалення структури служб господарського, технічного, ремонтно- 
будівельного забезпечення, структурування певних функцій у відповідних кампусах, 
визначення критеріїв оцінювання якості роботи господарських служб та здійснення 
відповідного дієвого контролю.

3. Розвиток системи корпоративних сервісів, регламентів, що автоматизують різні 
види адміністративної та науково-навчальної діяльності, мінімізують паперовий 
документообіг, забезпечують автоматизовану функцію контролю та самоконтролю як 
важливу складову ефективності управлінської діяльності.

4. Поглиблення внутрішньоуніверситетської автономії та рівня відповідальності 
структурних підрозділів за результати їх діяльності, поширення системи організаційно- 
економічних, госпрозрахункових механізмів, функціонування субрахунків

XI. Безпека функціонування
1. Забезпечення виконання вимог законодавства щодо безпечних та здорових умов 

для всіх здобувачів освіти, співробітників та відвідувачів університету.
2. Здійснення переобладнання всіх приміщень університету сучасною пожежною 

сигналізацією та засобами пожежегасіння.
3. Проведення ремонту систем захисту від блискавки та опор заземлення в усіх 

навчальних корпусах і гуртожитках університету.
4. Обладнання системами відеоспостереження приміщень та території ВНЗ.
5. Забезпечення комплексного захисту баз даних університету відповідними 

сучасними засобами.
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XII. Формування корпоративної культури та позиціонування
1. Розвиток університетських академічних традицій, демократичних засад 

організації життєдіяльності університету, утвердження національно-культурної 
ідентичності і сприяння громадянській активності та відповідальності. Збереження і 
зміцнення здорового морально-психологічного клімату у колективі, дотримання норм 
професійної етики.

2. Розбудова взаємодії з Асоціацією випускників як глобальної спільноти 
університету, сприяння утвердженню спорідненості та гордості студентів, співробітників, 
випускників до університетської спільноти.

3. Утвердження в колективі засад здорового способу життя, забезпечення
працівників і студентів університету належними умовами для фізичного 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 промоцїї освітніх і 
наукових платних послуг.

XIII. Прозорість діяльності
1. Забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень шляхом

оприлюднення та попереднього обговорення проектів документів, що стосуються 
розвитку університету.

2. Інформаційна доступність до всіх прийнятих нормативно-правових документів 
університету.

3. Співпраця з інституціями територіальної громади м. Києва та
загальнонаціональними інституціями громадянського суспільства.

4. Взаємодія із засобами масової інформації, підтримка університетських
електронних та друкованих видань.

5. Популяризація наукових знань серед широких верств населення, зокрема через 
веб-портал університету, використання технологій Вікі, поширення відкритих онлайн- 
курсів тощо.



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Я не теоретик-я практик-економіст!

Басанцов Ігор народився 8 червня 1962 р. на Донеччині. У 1989 р. 
закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси 
та кредит». У 1999 р. закінчив той же університет за спеціальністю 
«Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У липні 2001 р. 
присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, а у лютому 

2003 присвоєно вчене звання доцента. З вересня 2003 року - проректор з економічних 
питань Сумського державного університету. У жовтні 2008 року захистив дисертацію за 
спеціальністю 08.00.08 -  «Гроші, фінанси і кредит» за темою: «Розвиток державного 
фінансового контролю в умовах ринкової економіки України», з присудженням 
наукового ступню доктора економічних наук. В березні 2012 року було присвоєно вчене 
звання професор. З 2004 по теперішній час займаюсь викладацькою та практичною 
експертною роботою.
Опублікував близько 120 наукових праць у т. ч. 5 монографій, маю авторські свідоцтва та 
патенти за тематикою державного фінансового контролю, а також методичні розробки, 
присвячені темі розвитку економіки України.
Академік Академії економічних наук України, з 2011 р. являюсь членом Правління 
Спілки економістів України (м. Київ).

Контактна інформація: e-mail Lea233@ukr.net

Я , Басанцов Ігор Володим ирович, як претендент на посаду ректора, 
свідомий того, що беру на себе додаткове навантаж ення та нові 
зобов’язання (за соціальним договором  з колективом ), але я усвідомлю ю  
велику відповідальність за вітчизняну освіту, науку і громадян як вищу 
цінність наш ої держ ави!

Претендент на посаду ректора Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського 
д.е.н., професор
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ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора

Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського 
д.е.н., професора І.В. Басанцова

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського був заснований у 1918 році та 
входить до переліку кращих вищих навчальних закладів України.

У різні часи тут працювали відомі науковці: академіки В. І. Вернадський та 
І. В. Курчатов, доктор фізико-математичних наук А. Ф. Іоффе, нобелівські лауреати 
І. Е. Тамм і І. М. Франк та багато інших, які зробили вагомий внесок у світову науку та золотими 
літерами вписали свої імена у книгу історії Таврійського національного університету.

Ознайомившись із досвідом діяльності кращих вітчизняних і закордонних закладів вищої 
освіти, та спираючись на власне бачення фахівця-практика, який самотужки пройшов усі ступені 
зростання від аспіранта до проректора з фінансово-економічних питань у сфері освіті, та від 
рядового інспектора до начальника обласного КРУ зі штатом понад 1000 працівників у сфері 
державної служби, я бачу потужний потенціал ТНУ і зможу ділом довести, що університет може 
стати успішним та процвітаючим вже найближчими роками. Я маю чіткий план дій та графік їх 
реалізації.

Запевняю, що в університеті буде збережене все краще, що було досягнуто колективом, кожен 
чесний працівник матиме змогу для творчого та кар’єрного зростання та реалізації своїх здібностей.
. Водночас гарантую відсутність будь-якої дискримінації та утисків як щодо працівників, так і 
структурних підрозділів. Пропоную як все зазначене вище, так і логіку та детальний план дій із 
конкретними показниками їх ефективності і термінами виконання прописати у соціальному 
контракті із колективом ще до голосування, щоб кожен співробітник мав інструмент контролю, а сам 
керівник закладу - ніс персональну відповідальність по кожному пункту власних обіцянок. Вважаю, 
що до такої ініціативи має приєднатися кожен із претендентів на посаду ректору, бо незалежно 
від персоналій від цього виграє насамперед Університет та колектив.

Основним завданням на посаді ректора вбачаю успішний розвиток всіх складових діяльності 
університету, що в умовах економічних реалій та ризиків, несприятливої демографічної ситуації, 
глобальної пандемії є надзвичайно складним завданням. Програмні тези відображають далеко не всі 
кроки намірів щодо подальшої розбудови університету.

Я, Басанцов Ігор Володимирович, як практик-науковець, проекти якого реалізовані та 
успішно працюють, і як претендент на посаду ректора ТНУ вважаю своїми першочерговими 
завданнями створення умов для розвитку університету, серед яких: достойне комфортне житло 
працівникам, високі заробітні плати та створення дружньої, творчої та позитивної 
психоемоційної атмосфери у колективі.

Переконаний, що досягнення амбітних результатів можливе лише завдяки наполегливим та 
злагодженим зусиллям усього колективу, разом із досвідченою командою однодумців-професіоналів, 
для кожного з яких є небайдужою доля нашого славетного університету.



І. Стратегічні цілі розвитку університету
1. Отримання університетом статусу «дослідницький».
2. Здійснення переходу до моделі інноваційного університету, науково-освітнього 

HUB-закладу, спроможного забезпечити підготовку, розвиток і підвищення кваліфікації 
співробітників.

3. Створення передумов для участі університету у авторитетних вітчизняних та 
міжнародних рейтингах, зокрема, в Times Higher Education, QS та Webometrics.

4. Сприяння проведенню акредитації окремих освітніх програм, підтримка 
підвищення фахового рівня кожного викладача.

5. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, які мають іноземне 
громадянство.

6. Збільшення питомої ваги фінансових надходжень за результатами інноваційної 
діяльності.

7. Удосконалення системи матеріального заохочення співробітників усіх категорій, 
зокрема шляхом запровадження внутрішньо-університетського рейтингування та 
диференціації оплати праці, з метою стимулювання ефективної, творчої та інноваційної 
роботи за всіма напрямками діяльності університету.

ІІ. Освітня діяльність
1. Подальше підвищення якості освіти з орієнтацією на кращі вітчизняні та 

міжнародні практики.
2. Відкриття освітніх програм інноваційного типу, передусім таких, що базуються 

на актуальних наукових дослідженнях та відповідають тенденціям розвитку суспільства.
3. Розвиток технологій дистанційної освіти.
4. Застосування конкурентних стратегій профорієнтаційних заходів і технологій на 

ринку освітніх послуг.
5. Посилення значущості принципу навчального партнерства студента та 

викладача, їх співпраці під час реалізації цільової індивідуальної підготовки.
6. Формування випускника університету як конкурентоспроможного та успішного, 

який повинен мати здатність адаптуватися та ефективно працювати в 
багатофункціональному швидкозмінному інформаційно-технологічному середовищі.

7. Подальша реалізація та поглиблення заходів щодо розширення переліку освітніх 
англомовних програм.

8. Впровадження цільової комплексної програми для забезпечення якості освіти та 
конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці.
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ІІІ. Науково-дослідницька діяльність
1. Розвиток існуючих наукових шкіл та сприяння започаткуванню нових напрямків 

досліджень, які є актуальними у відповідності до світових тенденцій у науці.
2. Збільшення обсягів наукових досліджень і розробок як за рахунок загального 

фонду держбюджету, так і з залученням коштів вітчизняних та іноземних замовників з 
постійним збільшенням їх кількості.

3. Сприяння збільшенню контингенту слухачів в аспірантурі та докторантурі, у 
т.ч. з англомовним навчанням.

4. Сприяння участі співробітників університету у конкурсах (зокрема 
міжнародних) для отримання грантів на проведення досліджень.

5. Підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, 
що індексуються наукометричними базами даних Scopus та WoS.

6. Реалізація цільової комплексної програми «Організація наукової роботи 
студентів в поєднанні з навчальним процесом».

IV. Міжнародна діяльність
1. Системний розвиток міжнародного партнерства, поглиблений рівень інтеграції 

та активізація діяльності в найбільш авторитетних міжнародних організаціях та мережах.
2. Розширення мережі зарубіжних ВНЗ-партнерів та участь університету в 

міжнародних університетських асоціаціях та запровадження підготовки, що дає 
можливість отримання подвійних дипломів.

3. Розвиток програм академічного обміну науково-педагогічними та науковими 
працівниками, іншими категоріями співробітників.

4. Посилення міжнародної грантової діяльності та фандрайзингу як інструментів 
інноваційної, технологічної та фінансово-матеріальної підтримки діяльності університету.

5. Започаткування внутрішньоуніверситетських грантових програм та конкурсів із 
метою залучення до вирішення завдань інтернаціоналізації всіх структурних підрозділів і 
якнайбільшої кількості співробітників та осіб, які навчаються.

V. Інноваційна діяльність
1. Розробка та впровадження проекту е-University (digital University).
2. Запровадження переходу в університеті на електронний документообіг.
3. Створення різноманітних інформаційних сервісів, цільових баз даних і надання 

до них доступу через особисті кабінети співробітників.
4. Реалізація проекту «Цифрова бібліотека» з врахуванням потреб здобувачів 

освіти та можливостей для інклюзивного навчання.
5. Налагодження системної роботи зі створення та підтримки стартапів.
6. Забезпечення розвитку стратегії електронного навчання, впровадження новітніх 

технологій та інноваційних методик в освітній процес, наукову діяльність та систему 
післядипломної освіти.



VI. Формування особистості студента
1. Удосконалення принципів, технологій та методик профорієнтаційної роботи, 

сприяння вступникам у свідомому виборі освітніх програм професійної підготовки.
2. Заохочення соціальної активності студентства під час реалізації завдань 

організації навчального процесу.
3. Сприяння роботі органів студентського самоврядування та участі здобувачів 

освіти у діяльності інституцій громадянського суспільства.
4. Посилення виховання національно-свідомої, високопатріотичної особистості, 

зокрема через реалізацію окремих культурно-інформаційних проектів.
5. Розроблення цільової програми розвитку фізичної культури та спорту.
6. Урізноманітнення напрямів поза навчальною діяльністю, збільшення кількості 

гуртків, творчих студій, об’єднань та клубів за інтересами мистецького спрямування з 
метою залучення до їх роботи більшої кількості студентів, зокрема іноземних.

7. Реалізація принципів інклюзивного суспільства, технологій інклюзивної освіти, 
посилення соціального супроводу студентів пільгових категорій.

8. Затвердження та реалізація системного документа, що визначає політику 
впровадження тендерної рівності та заборону дискримінації.

УІІ. Соціальна місія
1. Збереження і розвиток усіх діючих програм соціальної спрямованості.
2. Поглиблення філософії закладу відкритого типу, що реалізовує багатопланову 

соціальну місію та виконує функцію центру культури та спорту.
3. Активізація співпраці з організаціями і державними фондами щодо забезпечення 

їх соціальної діяльності в галузі медичних та оздоровчих послуг.
4. Укладення та схвалення цільової програми «ТНУ -  кримчанам».

VIII. Розвиток кадрового потенціалу
1. Удосконалення системи критеріїв, що засвідчують фаховий рівень та відповідну 

кваліфікацію співробітників усіх категорій.
2. Залучення до складу науково-педагогічних працівників талановитої молоді, 

забезпечення її професійного зростання, створення наукового кадрового резерву.
3. Підготовка менеджерського резерву з аспірантів та студентського активу.
4. Забезпечення гідної оплати праці співробітників усіх категорій, які створюють 

конкурентні переваги для університету.
5. Подальший розвиток стратегії електронного навчання, спрямованої на 

формування та вдосконалення внутрішньої нормативної бази у сфері електронного 
навчання за різними гнучкими моделями його застосування.

6. Повноцінне впровадження електронного документообігу, використання 
інформації навчального та наукового характеру в електронному вигляді.
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IX. Розвиток інфраструктури
1. Проведення повної реконструкції та переоснащення головного навчального 

корпусу університету із можливістю добудови додаткових поверхів для подальшого 
відкриття у ньому нових інститутів технічного спрямування.

2. Розробка проекту та спорудження сучасного спортивного комплексу 
університету із басейном, спортивно-тренувальними залами, навчальними аудиторіями та 
їдальнею за адресою вул. Д. Маккейна, 33.

3. Реалізація цільової комплексної програми «Енергоефективний ТНУ» .
4. Формування комфортного середовища праці, навчання та дозвілля, рівня 

відповідних сервісів, забезпечення істотного підвищення комфортності проживання в 
гуртожитках як для іноземних, так і для вітчизняних студентів.

X. Удосконалення менеджменту 
та фінансово-економічних механізмів

1. Децентралізація системи управління, зокрема за рахунок посилення 
інститутського рівня менеджменту, що передбачає надання цьому рівню додаткових 
штатних та матеріальних ресурсів.

2. Удосконалення структури служб господарського, технічного, ремонтно- 
будівельного забезпечення, структурування певних функцій у відповідних кампусах, 
визначення критеріїв оцінювання якості роботи господарських служб та здійснення 
відповідного дієвого контролю.

3. Розвиток системи корпоративних сервісів, регламентів, що автоматизують різні 
види адміністративної та науково-навчальної діяльності, мінімізують паперовий 
документообіг, забезпечують автоматизовану функцію контролю та самоконтролю як 
важливу складову ефективності управлінської діяльності.

4. Поглиблення внутрішньоуніверситетської автономії та рівня відповідальності 
структурних підрозділів за результати їх діяльності, поширення системи організаційно- 
економічних, госпрозрахункових механізмів, функціонування субрахунків

XI. Безпека функціонування
1. Забезпечення виконання вимог законодавства щодо безпечних та здорових умов 

для всіх здобувачів освіти, співробітників та відвідувачів університету.
2. Здійснення переобладнання всіх приміщень університету сучасною пожежною 

сигналізацією та засобами пожежегасіння.
3. Проведення ремонту систем захисту від блискавки та опор заземлення в усіх 

навчальних корпусах і гуртожитках університету.
4. Обладнання системами відеоспостереження приміщень та території ВНЗ.
5. Забезпечення комплексного захисту баз даних університету відповідними 

сучасними засобами.
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XП. Формування корпоративної культури та позиціонування
1. Розвиток університетських академічних традицій, демократичних засад 

організації життєдіяльності університету, утвердження національно-культурної 
ідентичності і сприяння громадянській активності та відповідальності. Збереження і 
зміцнення здорового морально-психологічного клімату у колективі, дотримання норм 
професійної етики.

2. Розбудова взаємодії з Асоціацією випускників як глобальної спільноти 
університету, сприяння утвердженню спорідненості та гордості студентів, співробітників, 
випускників до університетської спільноти.

3. Утвердження в колективі засад здорового способу життя, забезпечення 
працівників і студентів університету належними умовами для фізичного 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 платних послуг.

ХІП. Прозорість діяльності
1. Забезпечення відкритості та прозорості прийняття рішень шляхом 

оприлюднення та попереднього обговорення проектів документів, що стосуються 
розвитку університету.

2. Інформаційна доступність до всіх прийнятих нормативно-правових документів 
університету.

3. Співпраця з інституціями територіальної громади м. Києва та
загальнонаціональними інституціями громадянського суспільства.

4. Взаємодія із засобами масової інформації, підтримка університетських 
електронних та друкованих видань.

5. Популяризація наукових знань серед широких верств населення, зокрема через 
веб-портал університету, використання технологій Вікі, поширення відкритих онлайн- 
курсів тощо.
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Я, Басанцов Ігор Володимирович, як претендент на посаду ректора, 
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