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Політика Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

у сфері якості на 2021–2025 роки 

 

Діяльність Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

спрямована на підготовку фахівців, що відповідає сучасним світовим стандартам 

якості, має потужну практичну складову і завдяки цьому забезпечує успішне 

працевлаштування випускників на сучасних ринках праці.  

Університетська наука спрямована зберегти лідерство в українському науковому 

просторі, має високий міжнародний конкурентний рівень, оптимальне співвідношення 

фундаментальних і прикладних досліджень, а також високий потенціал комерціалізації 

результатів на національному та світовому ринках науково-технічних розробок. 

Пріоритетними напрямами діяльності університету є: 

1. Класична університетська освіта – повноцінні різнобічні знання з усіх 

дисциплін, тісний зв’язок з наукою та її активний вплив на освітній процес. 

Спрямованість освітнього процесу на глибокі предметні знання, розвиток мислення та 

унікальних здібностей особистості. 

2. Підтримання університетських наукових шкіл, здійснення комплексних 

наукових розробок та плідне співробітництво з Національною академією наук України 

та науково-дослідними інститутами.  

3. Підтримка широких партнерських зв’язків по всьому світу, участь у багатьох 

міжнародних програмах. Надання можливості здобувачам вищої освіти, викладачам і 

дослідникам університету навчатися або стажуватися за кордоном, співробітництва із 

іноземними партнерами у спільній дослідницькій групі чи проєкті в рамках 

різноманітних програм обміну та стипендій. 

4. Комерціалізація результатів науково-технічних розробок на національному та 

світовому ринках. 

5. Зміцнення і розвиток традицій класичного університету, розширення ролі 

університету як центру інтелектуальної культури та просвітництва.  

6. Соціальна підтримка викладачів і студентів, розвиток університетської 

соціальної інфраструктури, модернізація матеріально-технічної бази освітнього 

процесу та наукових досліджень, забезпечення фінансової стійкості університету.  

 

Вище керівництво університету є лідером у реалізації політики якості та бере на 

себе зобов’язання виконувати вимоги стейкхолдерів, виділяти ресурси для реалізації 

політики в області якості, забезпечувати постійне вдосконалення системи менеджменту 

освітньої та наукової діяльності відповідно до вимогам стандартів ISO 9001:2015, ISO 

210001:2018. Кожен співробітник університету несе персональну відповідальність у 

межах своєї компетенції за якість своєї роботи. 


