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РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

з питання: «Про стан реалізації Програми розвитку Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна на 2010-2020 роки» 

від 17 грудня 2018 року, протокол №13

Заслухавши і обговоривши інформацію ректора В.С. Бакірова про стан 
реалізації Програми розвитку Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна на 2010-2020 роки, затвердженої 14 жовтня 2010 року, Вчена рада 
констатує, що за 8 років реалізації Програми виконаний великий обсяг роботи з 
реалізації головної мети розвитку університету -  «розкриття дослідницького 
потенціалу його діяльності, максимального наближення до основних 
характеристик університету світового класу і створення передумов для 
входження до 500 кращих університетів світу за визнаними 
університетськими рейтингами».

У Програмі були вірно визначені пріоритети фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень, вдосконалення якості навчального процесу, 
завдяки чому Каразінський університет декілька років поспіль входить до Топ- 
500 кращих університетів світу (С>8 Ііпіуегвіїу Яапкіп§). Водночас за низкою 
позицій спостерігається відставання від визначених термінів виконання 
поставлених завдань. Деякі завдання втратили актуальність. Нові соціально- 
економічні реалії породили виклики, що зумовлюють необхідність уточнення 
стратегічних цілей розвитку університету, запровадження нових підходів та 
інструментів їх реалізації.

Вчена рада ухвалила:

1. Спираючись на основні положення Програми розвитку Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна на 2010-2020 роки скорегувати і 
доповнити сформульовані в ній завдання у «Стратегії розвитку Каразінського 
університету до 2025 року».

2. Взяти за основу проект «Стратегії розвитку Каразінського університету до 
2025 року».

3. Винести проект «Стратегії розвитку Каразінського університету до 2025 року» 
на громадське обговорення шляхом розміщення на веб-сайті університету і 
подати результати громадського обговорення ректорові університету.



Термін виконання: з 18 до 22 грудня 2018 року
Відповідальний: Директор Центру зв’язків з громадськістю Фоломєєв М.А.

4. Винести доопрацьований проект «Стратегії розвитку Каразінського 
університету до 2025 року» на затвердження Конференції трудового колективу 
університету 27 грудня 2018 року.

Термін виконання: 27.12.2018 
Відповідальний: ректор Бакіров В.С.


