
Стратегічний план розвитку Первинної профспілкової організації Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця на 2015 – 2020 роки 

 
Стратегічне завдання Пріоритети 

реалізації 
стратегічних 

завдань 

Основна сутність пріоритетного 
стратегічного завдання 

Відповідальний за 
реалізацію пріоритетного 

стратегічного завдання 

Період реалізації 
стратегічного 

завдання 

Зміцнення 
організаційної 

структури 
профспілки, 

внутрішньосоюзної 
дисципліни та 

розвиток професійної 

компетентності 

1. Розвиток 
внутрішньо 

корпоративної 
солідарності 

 Розвиток демократичного 
управління організацією  

 Забезпечення підбору та 
підготовки кваліфікованих кадрів  

 Виявлення і залучення в 
профспілкову діяльність членів 

профспілки, які займають активну 
життєву позицію 

Організаційно-масова 
комісія 

2015 – 2020рр. 

2. Професійне 

навчання та 
підвищення 
компетентності 

профактиву 

 Організація науково-практичних 

семінарів 

 Реалізація тренінгових програм 

 Організація виїзних семінарів  

Організаційно-масова 

комісія 

2015 – 2020рр. 

 
2015 – 2020рр. 
2015 – 2020 р. 

3. Адаптація 
організаційної 

структури ППО 
ХНЕУ до мінливих 
умов зовнішньої та 

внутрішньої середи 

 Створення інформаційного 
центру в структурі Профкому 

 Проведення щотижневих 
інтернет - нарад 

 Створення системи інтернет - 
оповіщення про зміни зовнішньої та 

внутрішньої середи 

Організаційно-масова 
комісія 

2015 р. 
 

2015 – 2020рр. 
 

2015 р. 

4. Зміцнення 
правової 

компетентності та 
правового захисту 
членів Профспілки 

 Підвищення правової 
компетенції профактиву 

 Організація постійної правової 
підтримки та консультування рядових 

членів Профспілки 

Організаційно-масова 
комісія 

2015 – 2020рр. 

 
 



Продовження табл.. 
 

Стратегічне 

завдання 

Пріоритети 

реалізації 

стратегічних 

завдань 

Основна сутність пріоритетного 

стратегічного завдання 

Відповідальний за 

реалізацію пріоритетного 

стратегічного завдання 

Період реалізації 

стратегічного 

завдання 

Розвиток 

інформаційно-

технологічного 

забезпечення ППО 

ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця 

1. Розвиток 

інфомаційно - 

корпоративної 

системи ППО 

ХНЕУ 

 Створення комісії з 

інформаційної роботи  Профкому 

ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 Створення кожному члену 

Профспілки власної електронної 

адреси та прив’язка її до електронної 

мережі університету 

Створена комісія з 

інформаційної роботи 

Профкому ППО ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця 

 

2015 р. 

 

 

2016 р. 

2. Забезпечення 

своєчасного 

оновлення 

інформації про 

діяльність ППО 

ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця 

 Систематичне оновлення 

стендових матеріалів  

 Забезпечення актуальності та 

оперативності інформації про 

діяльність ППО ХНЕУ 

 Своєчасне інформування членів 

Профспілки про заплановані заходи 

через створенні та присвоєні 

електронні адреси  

Створена комісія з 

інформаційної роботи 

Профкому ППО ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця 

2015 – 2020 рр. 

3. Розвиток 

функціонування 

сайту ППО ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

 Систематичне оновлення 

інформації на сайті ППО ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця 

 Створення на сайті онлайн – 

консультування 

Створена комісія з 

інформаційної роботи 

Профкому ППО ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця 

2015 – 2020 рр. 

 

 

2017 р. 

 
 

 
 
 



Стратегічне 

завдання 

Пріоритети 

реалізації 

стратегічних 

завдань 

Основна сутність пріоритетного 

стратегічного завдання 

Відповідальний за 

реалізацію пріоритетного 

стратегічного завдання 

Період реалізації 

стратегічного 

завдання 

Розвиток 

позитивного 

іміджу ППО 

ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця 

1. Розвиток 

комунікаційної 

політики  

 Налагодження випуску 

інформаційного листа 

 Створення  ТВ каналу 

(Профком-ТВ) 

Культурно-масова комісія, 

організаційна комісія 

2016 р. 

 

2017 р. 

2. Розробка та 

реалізація 

іміджевих заходів  

 Організація Днів Профкому на 

факультетах 

 Проведення аналітичних ток-

шоу до основних професійних та 

державних свят 

 Організація заходів 

спрямованих на зміцнення дружніх 

стосунків з профспілчанами інших 

закладів освіти 

Культурно-масова комісія, 

організаційна комісія 

2015 – 2020 рр. 

 

2015 – 2020 рр. 

 

 

2015 – 2020 рр. 

3. Створення та 

розвиток 

міжнародних 

комунікаційних 

програм 

 Створення програм з 

міжнародної кооперації 

Культурно-масова комісія, 

організаційна комісія 

2015 -2020 рр. 

 


