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МІСІЯ
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова

Забезпечення якісної та доступної освіти, що базується на сучасних 
наукових і освітніх технологіях; впровадження знань та інноваційних 
розробок для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 
креативних і толерантних фахівців в різних сферах життя (промисловість, 
наука, соціогуманітарна сфера, економіка), покликаних відтворювати 
інтелектуальний потенціал суспільства; прискорювати технологічний 
розвиток і цифровізацію; формувати інноваційну економіку України та 
глобального світу; модернізувати виробництво; вирішувати актуальні 
завдання суднобудування; поширювати корпоративну культуру та сучасну 
систему управління; розвивати лідерський потенціал, творчі здібності, 
спортивні таланти викладачів та студентів.

СТРАТЕГІЯ розвитку Національного університету кораблебудування ім. 
адм. Макарова -  ключові напрями:

• Побудова ефективної системи управління університетом;
• Зростання ролі науки та науково-дослідної підготовки фахівців;
• Посилення співпраці із бізнесом;
• Покращення змісту та якості освіти;



• Подальший розвиток міжнародного співробітництва та різноманітних 
освітніх, наукових, культурних програм, представництв університету за 
кордоном;

• Популяризація університету, покращення іміджу НУК в місті, державі, 
світі

• Бути глобальним центром кораблебудівної освіти і науки в Україні;

СТРАТЕГІЯ розвитку Національного університету кораблебудування ім. 
адм. Макарова -  головні завдання:

• Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості відповідно до вимог 
світових та європейських стандартів та рекомендацій;

• Створення умов для стабільного фінансового стану університету на 
основі поступового збільшення надходжень до спеціального фонду за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб, розвитку міжнародної освітньої 
діяльності, науково-дослідної, інноваційної та господарської діяльності;

• Модернізація змісту освіти та структури освітніх програм, приведення їх 
у відповідність до світових стандартів та тенденцій розвитку вищої освіти;

• Удосконалення структурно-функціональних зв'язків підрозділів, центрів 
та відділів університету, дебюрократизація на всіх її рівнях;

• Формування системи моральних і матеріальних стимулів і заохочень 
(персональні надбавки, доплати, гранти, призи) за творчі досягнення і 
винятковий внесок у вирішення ключових завдань університету;

• Введення прозорої системи розподілу і використання грошових коштів, 
отриманих від господарчої діяльності та позабюджетних джерел;

• Розширення пакета соціальних послуг для співробітників університету;
• Інтеграція наукової (науково-технічної) діяльності у світовий 

інноваційно-науковий простір, підвищення ефективності інноваційної 
діяльності, комерціалізація наукових розробок, залучення позабюджетних 
коштів на науково-технічні розробки, покращення грантової діяльності;

• Підготовка, участь та підтвердження статусу дослідницького 
національного закладу вищої освіти, планування й контроль виконання 
заходів щодо дотримання відповідності вимогам акредитаційних агенцій, 
освітніх стандартів та класифікаційних товариств;

• Побудова єдиного інформаційного простору, діжиталізація на усіх 
ланках;

• Проведення комплексу організаційних, технологічних, господарських й 
науково-освітніх заходів щодо сприянню забезпечення лідируючих позицій 
НУК в стратегії Shipbuilding 4,0.


