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Місія та головна мета розвитку Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва на 2021-2025 рр. 

Місією розвитку Університету є підготовка фахівців європейського і світового рів-

ня з високим інтелектуальним і фаховим потенціалом, а також створення, систематизація, 

збереження та поширення сучасних наукових знань для покращення якості життя людей. 

Це дозволить забезпечити успішність та утвердження провідного місця Університету у 

світовому освітянському просторі як такого, що має здатність до перманентного самов-

досконалення, автономного освітянсько-науково-виробничого комплексу інноваційного 

типу. 

Університет, поєднуючи позитивний досвід минулого, реалії сьогодення та перспе-

ктиви майбутнього, зберігає і збагачує власні та загальнонаціональні традиції у освітян-

ській та науковій сферах; формує у молоді інноваційний тип мислення, утверджує патріо-

тизм і національну свідомість. 

Університет утверджує право кожного бути учасником єдиного Європейського 

освітнього простору, втілюючи у всіх видах діяльності гуманістичні ідеї та духовні цін-

ності сучасної цивілізації. 

Місія Університету формується на засадах університетської автономії, демократич-

них принципів управління та академічної культури. 

Головною метою розвитку Університету на 2021-2025 рр. є інноваційний прорив з 

метою досягнення якісно нового рівня науково-освітньої діяльності, який відповідає ста-

тусу дослідницького університету. Цей рівень характеризується наступними критеріями: 

– забезпечення одержання наукових результатів світового рівня; 

– гарантування високої якості освіти та широкий спектр освітніх програм, у першу 

чергу докторантських, аспірантських і магістерських; 

– високий фаховий рівень науково-педагогічних та наукових працівників; 

– набір на навчання талановитих здобувачів вищої освіти як в Україні, так і за кор-

доном; 

– забезпечення високої академічної мобільності здобувачів вищої освіти і виклада-

чів; 

– розвинуті міжнародні науко-освітянські комунікації та міжнародний авторитет; 

– диверсифіковані джерела фінансування (як державні, так і приватні), сучасне на-

вчальне та наукове обладнання, розвинена соціальна інфраструктура; 

– втілення у всіх видах діяльності цінностей свободи наукового мислення і творчо-

го педагогічного пошуку, толерантності, людяності і відкритості. 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

від 18 грудня 2020 р. протокол № 9 

 


