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Місія МГУ

сприяти розвитку суспільства через надання
якісної вищої освіти та виконання наукових
досліджень на міжнародному рівні



ВІЗІЯ МГУ - 2027

• лідер приватної вищої освіти країни, що відіграє важливу

роль не лише на регіональному та державному рівні, але й є

визнаним міжнародним центром освіти і науки;

• інноваційний освітньо-науковий простір, що створює нові

можливості для розвитку суспільства та усіх стейкхолдерів, від

здобувачів вищої освіти до міжнародних партнерів;

• соціально-відповідальний роботодавець, стимулюючий

особистісний та професійний розвиток співробітників.
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Стратегічна мета розвитку МГУ

досягнення високого міжнародного рівня надання якісних
освітніх послуг, спрямованих на задоволення потреб суспільства
у фахівцях різного рівня та спеціальностей відповідно до
тенденцій розвитку глобальної економіки, економіки України і
Причорноморського регіону та світової науки
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Стратегічні напрями розвитку МГУ
1) удосконалення освітнього процесу та забезпечення якості освіти;

2) посилення науково-дослідного потенціалу та інноваційного розвитку;

3) розвиток інформатизації, комп’ютеризації та діджиталізації;

4) оновлення, реконструкція та розширення матеріально-технічної бази;

5) розвиток кадрового потенціалу та модернізація структури університету;

6) розвиток міжнародного співробітництва та партнерства;

7) формування суспільних соціо-гуманітарних цінностей та соціалізація здобувачів
вищої освіти;

8) запобігання і протидія порушенням академічної доброчесності та зловживанням;

9) соціально-гуманістичний брендінг та розвиток університету.
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Стратегічний план розвитку МГУ 2020-2027

PRO BONO PUBLICO

Напрям розвитку Основні заходи Терміни

Удосконалення освітнього процесу
та забезпечення якості освіти

Створення Центру наукових компетенцій та
академічного письма. Створення Центру

забезпечення якості освіти.
2020 р.

Посилення науково-дослідного
потенціалу та інноваційного

розвитку

Заснування та розвиток наукового парку спільно
з НУ ОЮА та ТОВ «Креативні бізнес-рішення» 2020-2027 рр.

Розвиток інформатизації, 
комп’ютеризації та діджиталізації

Тотальна реєстрація всіх навчально-наукових
співробітників та аспірантів МГУ в ORCID, 

ResearchGate, Scopus, тощо.

Створення та розвиток репозиторію МГУ.

Модернізація сайту МГУ.

2020-2021 рр.

Оновлення, реконструкція та
розширення матеріально-технічної

бази

Модернізація приміщень та комп’ютерної
техніки університету.

Удосконалення освітнього середовища.
2020-2022 рр.



Стратегічний план розвитку МГУ 2020-2027
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Напрям розвитку Основні заходи Терміни

Розвиток кадрового потенціалу та
модернізація структури

університету

Підготовка молодих науково-педагогічних кадрів
на освітньо-наукових програмах МГУ.

Оптимізація організаційної структури
університету (створення нових кафедр, центрів, 

інших сучасних підрозділів).

2020-2027 рр.

Розвиток міжнародного
співробітництва та партнерства

Долучення МГУ нових міжнародних освітніх та
наукових проектів. Активізація подання власних

проектних заявок на міжнародні конкурси.

Заключення нових угод та меморандумів з
зарубіжними партнерами.

2020-2027 рр.

Формування суспільних соціо-

гуманітарних цінностей та
соціалізація здобувачів вищої освіти

Заснування Ради молодих вчених МГУ. 

Заснування Культурно-мистецького центру МГУ. 

Регулярне проведення конкурсів, змагань, 
турнірів, інших заходів зі здобувачами.

2020-2027 рр.



Стратегічний план розвитку МГУ 2020-2027
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Напрям розвитку Основні заходи Терміни

Запобігання і протидія
порушенням академічної

доброчесності та зловживанням

Заснування інституту Освітнього
омбудсмена.

Проведення просвітницьких заходів щодо
дотримання академічної доброчесності. 
Перевірка усіх випускових та наукових

робіт на плагіат.

2020-2027 рр.

Соціально-гуманістичний
брендінг та розвиток

університету

Організація та реалізація соціальних
проектів із підтримки дітей-сиріт, 

комп’ютерної грамотності пенсіонерів, 
тощо. Добудова та запуск Міжнародної

академічної школи.

2020-2027 рр.
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