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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (далі 

Інститут) був заснований  у15 червня 1922 року, коли у м. Кам'янці-Подільському 

було створено Кам’янець-Подільський кооперативний технікум. За свою 

двохсотлітню історію Інститут накопичив багатий досвід і сформував науковий, 

кадровий, науково-методичний потенціал достатній для виконання ролі провідного 

вітчизняного науково-дослідницького освітнього центру. Основні завдання 

Інституту відображені в Стратегії розвитку Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інститутут на 2020-2030 роки (далі Стратегія). 

МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ІНСТИТУТУ 

Місія Інституту: підготовка висококваліфікованих фахівців для України та 

інших держав шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих 

стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності, розвиток 

фундаментальної і прикладної науки, створення для студентів умов для 

саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою формування 

високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей.. 

Інститут реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей: 

1. Утвердження Інституту як провідного вітчизняного, освітнього та 

інноваційного центру. 

2. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, 

формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників в. 

Україні та світі. 

3. Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних 

працівників Інстиутуту. 

4. Сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, активного члена 

суспільства, патріота України. 
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5. Створення сучасної інфраструктури та системи управління, спрямованих на 

забезпечення ефективної діяльності Інституту. 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

У науковій сфері 

- організація та проведення вузівських, всеукраїнських та міжнародних 

конференцій; 

- розвиток нових наукових напрямків та їх комерціалізація за рахунок 

партнерства з бізнесом; 

- залучення коштів для наукових досліджень через систему грантів, 

венчурних, благодійних фондів, з державних і приватних коштів та інших джерел; 

- проведення фундаментальних досліджень у сфері соціально-економічних 

та технічних наук; 

- розвиток науково-технічного співробітництва між Університетом та 

вітчизняними бізнес-структурами; 

- розвиток науково-технічної кооперації між Університетом, закордонними 

відомствами, виробничо-науковими фірмами і промисловими підприємствами; 

- забезпечення участі науковців Інституту у дослідженнях, в тому числі в 

системі міжнародного наукового обміну; 

- впровадження наукових результатів у навчальний процес, залучення 

відомих іноземних професорів до викладання і досліджень в Інституті; 

- залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів. 

В освітній сфері 

- розробка нових, вдосконалення існуючих інститутських навчальних планів 

і програм; 

- створення і розбудова для цілей навчання і досліджень сучасного 

навчального середовища; 



 

4 

 

 

- участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти нового 

покоління, національної системи кваліфікацій, інформатизації та комп'ютеризації 

навчально-виховного процесу; 

- запровадження системного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчальному процесі; 

- партнерство Інституту з дослідницькими навчальними закладами України 

та різних країн світу, науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом 

створення спільних сертифікатних програм для підготовки фахівців; 

- активізація участі Інституту в міжнародних програмах академічної 

мобільності; 

- поглиблення наукової складової магістерських програм; 

- проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських 

олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт; 

- забезпечення доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через 

мережу Інтернет; 

- запровадження системи інклюзивної освіти для людей з фізичними вадами; 

- створення ефективної системи стажування науково-педагогічних кадрів, їх 

професійного удосконалення як в Україні так і за її межами. 

У сфері кадрового забезпечення 

- створення сприятливих умов для високоефективної інтеграції дослідницької 

та викладацької діяльності; 

- розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної діяльності 

науково-педагогічних працівників;. 

- забезпечення усіх форм організації аудиторної роботи за участі науково- 

педагогічних працівників з науковим ступенем; 

- стимулювання викладачів до здобуття наукових ступенів доктора філософії 

та доктора наук; 

У сфері виховання 
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- розвиток та вдосконалення роботи інститутів студентського самоврядування 

в системі управління Інститутом; 

- створення організаційних та економічних умов для функціонування 

студентського самоврядування; 

- впровадження концепції індивідуалізації культурного та фізичного розвитку 

студентської молоді; 

- виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості; 

- зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національної 

світоглядної позиції, почуття патріотизму. 

У сфері управління та розбудови сучасної інфраструктури Інституту 

- розбудова інформаційно-аналітичної системи підтримки управління 

університетом; 

- розвиток матеріально-технічної бази науково-освітньої діяльності; 

- забезпечення фінансової стабільності Інституту; 

- розвиток соціальної інфраструктури Інституту. 

Стратегічні напрямки розвитку Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту 

Розвиток наукових досліджень та реформування організації науково- 

дослідницької діяльності 

1. Ініціювання міжнародних науково-дослідних проектів і нових форм 

міжнародного науково-дослідного співробітництва, в тому числі шляхом залучення 

міжнародних грантів на проведення наукових досліджень. 

2. Створення і запровадження нових дослідницьких програм, навчальних 

курсів, літніх дослідницьких шкіл для студентів. 

3. Запровадження наукової компоненти у навчальні програми та курси 

бакалаврського і магістерського рівня. 

4. Запровадження спільних наукових проєктів разом з бізнес-структурами та 

зарубіжними ВНЗ. 
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5. Реформування системи організації та поглиблення змісту студентських 

наукових досліджень. 

6. Публікація наукових монографій, інших наукових видань, наукових статей у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та 

інших. 

7. Стажування за кордоном професорсько-викладацького складу Інституту. 

8. Проведення міжнародних наукових конференцій та форумів. 

9. Розробка і запровадження системи моніторингу результатів наукової 

діяльності професорсько-викладацького корпусу. 

Розвиток інноваційної системи організації освітньої діяльності 

Інституту 

1. Створення в Інституті новітніх навчальних планів та навчальних 

курсів. 

2. Впровадження дистанційних форм та методів навчання. 

3. Підготовка спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і 

навчальних матеріалів. 

4. Запровадження системи моніторингу оцінки інноваційних підходів до 

освітньої діяльності. 

5. Розробка нових навчальних програм з метою забезпечення конкурентних 

переваг випускників Інституту. 

6. Створення міжнародних програм обміну студентами. 

7. Розвиток партнерства з бізнесом через створення спільних навчальних 

програм з працедавцями. 

8. Створення організаційно-правової та фінансової бази для здійснення 

академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів, у тому числі із залученням 

спонсорських фондів та грантів. 

9. Запровадження сучасних методик навчання, що базуються на інформаційних 

технологіях. 

Кадрове забезпечення розвитку Інституту 
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1. Створення автоматизованої системи моніторингу інноваційної 

продуктивності персоналу Інституту. 

2. Модернізація системи добору та підготовки науково-педагогічних 

працівників в Університеті. 

3. Залучення до науково-педагогічної діяльності Інституту відомих вчених та 

експертів. 

Нова парадигма виховної роботи в інституті 

1. Посилення виховної компоненти навчального процесу, гуманізація та 

гуманітаризація освітньої діяльності. 

2. Здійснення в Інституті політики соціального партнерства і діалогу 

суб'єктів виховної діяльності. 

3. Розвиток університетських засобів масової інформації та їх використання 

для ведення активної виховної роботи. 

4. Регулярне проведення моніторингових соціальних досліджень стану та 

якості виховної роботи. 

Розбудова ефективної системи управління та створення сучасної 

інфраструктури Інституту 

1. Оптимізація комп'ютерної системи підтримки управління діяльністю' 

Інститутом та інформування про результати управлінської діяльності. 

2. Впровадження системи інформування колективу Інституту щодо 

прийняття та реалізації управлінських рішень. 

3. Підтримання в належному стані та ремонт приміщень для забезпечення 

ефективної освітньої та наукової діяльності. 

4. Постійне інформаційне оновлення та вдосконалення структури веб- 

ресурсів Інституту. 

5. Створення системи моніторингу функціонування інфраструктури 

освітньої діяльності. 
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