МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Забезпечення розвитку кадрового, наукового і освітнього потенціалу
центральноукраїнського регіону; підготовка висококваліфікованих фахівців у
сфері
виробництва,
економіки,
підприємництва,
менеджменту,
інформаційних технологій тощо, визнаних в Україні та за її межами для
центральноукраїнського регіону, України і інших країн світу; надання
освітніх і наукових послуг світового рівня якості.
ВІЗІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Візія університету ґрунтується на баченні ЦНТУ як провідного
навчального і науково-дослідного центру у центральноукраїнському регіоні,
що:

готує високоосвічених фахівців для регіону, України і світу,
конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринках праці;

проводить наукові дослідження для потреб регіону, України і світу на
високому світовому рівні;

формує у учасників освітнього і наукового процесу патріотичну і
громадянську позицією, почуття гордості за університет, регіон, країну;

реагує на потреби виробництва, суспільства, регіону, України, світу;

розробляє перспективні плани розвитку регіону і країни, розробляє і
реалізує інноваційні проекти.
Візія ЦНТУ ґрунтується на цінностях і принципах, що включають:
компетентність, професіоналізм, активну громадянську позицію, лідерство,
якість, креативність, доброчесність, гуманізм, національну свідомість,
відкритість, прозорість, децентралізацію, інклюзивність, протидію проявам
авторитаризму тощо.
СТРАТЕГІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
ЦНТУ реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних
цілей:

розвиток університету як культурного, освітнього і наукового центру,
призначеного для підготовки кадрів та проведення наукових досліджень для
відповідних секторів економіки регіону, України та світу;

моніторинг потреб вітчизняного і закордонного ринків праці та
відкриття нових спеціальностей для підготовки відповідних кадрів;

участь у розробці перспективних планів розвитку регіону і країни;

участь у розробці і впровадженні інноваційних проектів;

забезпечення умов для розвитку особистості та професійного зростання
здобувачів вищої освіти, формування компетентностей, що забезпечують
конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі;

підвищення кадрового потенціалу університету, розвиток наукових
шкіл;

розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури
університету;


удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, змісту
університетської освіти і технології освітньої діяльності;

удосконалення нормативної бази університету, структури і методів
управління, системи виховної роботи;

упровадження у всі сфери діяльності університету новітніх
інформаційних технологій;

розширення сфери міжнародної діяльності університету;

інтеграція університету у світовий науковий і освітній простір,
підготовка фахівців для інших країн;

участь у виконанні науково-дослідних розробок для іноземних
замовників;

надання освітніх послуг з подальшого професійного розвитку фахівців
з вищою освітою, зокрема, підвищення кваліфікації, одержання другої вищої
освіти;

забезпечення збереження життя та здоров'я здобувачів вищої освіти та
інших учасників освітнього процесу під час перебування в межах
університету.

