
СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 

ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НУ «ЗАПОРІЗЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» НА 2018-2022 Р. 

ВСТУП 

Стратегія базується на загальній стратегії розвитку НУ «Запорізька 

Політехніка» в частині розвитку міжнародної діяльності. Так зокрема 

стратегією університету встановлено таку мету: 

Стратегічна мета – перетворення НУ «Запорізька політехніка» в 

інтернаціональний заклад вищої освіти з високими стандартами якості освіти 

та науки, входження до групи провідних політехнічних університетів світу. 

 

 

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ +SWOT-

АНАЛІЗ 

 Кафедра «Підприємництва торгівлі та біржової діяльності» має значний 

потенціал розвитку та відкритості до міжнародного співробітництва. Так 

зокрема на кафедрі співробітники володіють англійською на рівні В2, 

французькою  мовою, польською мовою, що підтверджується відповідними 

дипломами та сертифікатами, проходять стажування за кордоном в провідних 

університетах, мають публікації англійською мовою в наукометричних 

виданнях, організовують та приймають участь у міжнародних конференціях.  

Все це свідчить про доволі високий потенціал і готовність до подальшої  

інтернаціоналізації діяльності на кафедрі, розвитку міжнародних відносин, 

інтеграцію в світове наукове співтовариство.  

 

SWOT-АНАЛІЗ 
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Недостатній рівень фінансування 

міжнародної діяльності кафедри 

 

 
 

S  
Наявний кадровий та науковий 

потенціал кафедри ПТБД, який може 

бути використаний для формування 

конкурентних переваг у здійсненні 

міжнародної діяльності 
 

O 
Вихід співробітників та студентів на 

міжнародний рівень (стажування, 

академічна мобільність) 

Надбання кращих практик у сфері освіти 

від провідних ЗВО 
 

T 
Висока конкуренція на міжнародному 

ринку освітніх послуг 

Підвищені вимоги для рівня вільного 

володіння іноземними мовами 

 

 

 
 



 

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ ПТБД 

 

Стратегія інтернаціоналізації кафедри передбачає розвиток таких 

напрямів –  

1. укладення міжнародних договорів,  

2. міжнародне наукове співробітництво,  

3. участь у міжнародних проектах,  

4. залучення іноземних студентів 

 

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 

 

1. Активізувати роботу з укладення міжнародних договорів для розвитку 

наукової та навчальної діяльності кафедри, посилення академічної 

мобільності студентів та викладачів.  

Укладення міжнародних договорів про співробітництво – укладення 1 

договору раз на 2 роки. 

 

2. Посилення міжнародної активності в галузі наукових досліджень, 

зокрема за рахунок участі у міжнародних конференціях, що проходять в 

Україні та за кордоном; участі в спільних науково-дослідних проектах, 

Базовий (інерційний) сценарій 
 

 

Використання надбань університету в сфері міжнародної діяльності, використання можливостей 

для академічного обміну що існують в університеті 
 

Оптимістичний сценарій 
 

Активний самостійний пошук можливостей для академічного обміну, проведення власних 
міжнародних конференцій, залучення провідних фахівців в т.ч. закордонних для проведення 

лекцій 
 

Песимістичний сценарій 
  

Міжнародна діяльність на рівні участі у міжнародній активності у періодично у виключних 

випадках 

 



підготовки спільних публікацій у виданнях що входять до провідних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, фахових журналах 

України, що віднесені до категорії «А».  

Запланувати щорічне подання матеріалів досліджень до видань, що 

входять до наукометричних баз публікацій від науковців кафедри. 

Встановити заплановані показники -  1 публікація на рік для професорів 

кафедри, 1 публікація раз на 3 роки для доцентів, 1 публікація раз на 5 

років для аспірантів кафедри та інших співробітників кафедри.  

 

3. Міжнародне стажування, підвищення кваліфікації, період академічної 

мобільності для співробітників кафедри – 1 раз на 2 роки.  

 

4. Участь у міжнародних проєктах Erasmus+, USAID, DAAD. Заплановані 

показники: Участь у  1 проєкті 1 раз на 2 роки.  

 

5. Залучення іноземних студентів на освітні програми кафедри, 

започаткування викладання курсів та дисциплін англійською мовою.  

Залучення контингенту іноземних студентів на акредитовані освітні 

програми в межах до 5% від загального контингенту іноземних 

студентів університету.  

 

 

ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладання договорів для академічної 

мобільності для студентів та викладачів 

кафедри та університету 

 

Операційна ціль 1.1 
 

Укладання договорів 

про співробітництво 
 

Укладання договорів про міжнародні наукові 

дослідження 
 

Операційна ціль 1.2 
 

 

Укладання договорів про довгострокове 

стратегічне партнерство 

 

Операційна ціль 1.3 
 

 

Операційна ціль 2.1 
 

 

Міжнародне стажування за міжнародними 

програмами в рамках проєктів Erasmus+ DAAD, 

British Council, USAID 
 

Міжнародне стажування за індивідуальними 

програмами та грантами 

 

Операційна ціль 2.3 
 

 

Міжнародне наукове стажування за 

укладеними договорами 

 

Операційна ціль 2.2 
 

 

Міжнародне 

наукове 

стажування 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ, ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 

Відповідно до встановлених цілей, та з метою якісного і повного 

виконання поставлених завдань пропонується запровадити щорічний 

моніторинг міжнародної діяльності кафедри.  

Запровадити систему показників, що відображають результати 

відповідно до поставлених завдань.  

З метою уникнення ризиків від здійснення міжнародної діяльності 

пропонується постійна координація дій з міжнародним відділом та 

центром Інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва 

університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук партнерів для міжнародних проєктів,  

пошук міжнародних грантів та програм 

 

Операційна ціль 3.1 
 

Операційна ціль 3.2 
 

Операційна ціль 3.3 
 

Використання можливостей міжнародного 

відділу і приймальної комісії в пошуку 

іноземних студентів 
 

Операційна ціль 4.1 
 

 
Залучення іноземних 

студентів 
 

 

Пошук та залучення студентів через 

проф.орієнтаційну і рекламну діяльність 

кафедри 

 

Операційна ціль 4.2 
 

 

Залучення іноземних студентів та спірантів по 

короткостроковим програмам мобільності  

 

Операційна ціль 4.3 
 

Участь у міжнародних проєктах, які є в 

університеті 

 

Участь у 

міжнародних 

проектах, 

конференціях 
 

Участь у спільних наукових проектах, 
міжнародних конференціях 
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