
Національний технічний університет «Харківський

політехнічний інститут» є науково-освітнім центром

підготовки компетентних професіоналів і виконання наукових

досліджень на основі єдності кращих традицій,

фундаментальності, інновацій для відтворення

інтелектуального потенціалу, модернізації економіки та

технологічного розвитку регіону і держави.

Місія Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» полягає у:

 реалізації широкого спектру освітніх послуг, затребуваних

основними профільними ринками;

 проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень,

трансфер їх результатів в освітній процес, забезпечення потреб

підприємств та установ через ефективно діючу технологію

співпраці за рахунок спадкоємності науково-дослідних традицій та

шкіл;

 сприянні гармонійному розвитку особистості та забезпеченні

підготовки нової генерації професіоналів, здатних комплексно

поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність

за рахунок глибокого засвоєння фундаментальних знань,

вивчення інженерної справи, оволодіння інженерною творчістю і

підприємницьким мистецтвом;

 підвищенні потенціалу можливостей збереження своєї

академічної суті, своєрідності та індивідуальності.

Місія досягається здійсненням ефективної, цілеспрямованої

освітньої, науково-інноваційної та виховної діяльності, забезпечення

якості вищої освіти на основі збереження і розвитку традицій

класичного університету.
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Стратегічними напрямками діяльності університету, які

визначають його довгостроковий курс, є:

 виконання заходів щодо модернізації змісту та забезпечення

якості освіти, зв’язок з ринком праці;

 підтримка інвестиційних проектів у сфері освіти та науки,

залучення інвестицій у програми досліджень і розвитку, зокрема, у

сфері фундаментальних і прикладних наук;

 покращення показників університету у міжнародних рейтингах;

 створення системи інноваційної освіти та елітної підготовкифахівців;

 розвиток фундаментальних і прикладних досліджень як бази

інноваційної діяльності;

 здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності,

нерозривно пов’язаної з навчальним процесом, ефективне

використання результатів наукових розробок на практиці;

 формування та реалізація в університеті повного інноваційного

циклу в освітній та науковій діяльності;

 підтримка існуючих та формування нових науково-педагогічнихшкіл;

 створення збалансованої адекватної культури внутрішнього

конкурентного середовища університету;

 формування стійкої системи стратегічного партнерства університету,

держави, промисловості, наукових організацій, бізнесу;

 створення системи стимулювання студентів, викладачів та

співробітників університету;

 побудова системи управління, яка адекватна завданням університету,

гармонізованої з принципами загального управління якістю;

 забезпечення лідерства університету на вітчизняних і зарубіжних

основних профільних ринках.
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