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МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ  

Приватного вищого навчального закладу 

 «БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ПВНЗ «Буковинський університет» функціонує в системі освіти і діє 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та 

Статуту університету. 

Історична довідка: Університет є правонаступником Буковинського 

інституту, Чернівецького фінансово-юридичного інституту, коледжу,  

заснованого в червні 1995 року як приватний технікум аудиту і 

правознавства – свідоцтво про державну реєстрацію видане Чернівецьким 

міськвиконкомом 15 червня 1995 року (ідентифікаційний код 22838873). 

Форма власності – приватна. 

Буковинський університет – приватний вищий навчальний заклад міста 

Чернівці, який активно інтегрується у європейський освітній простір та 

співпрацює з закладами вищої освіти Польщі, Чехії, Румунії, Сербії, 

Словаччини, Болгарії.  

У структурі Буковинського університету факультети: юридичний, 

інформаційних технологій та економіки, фаховий коледж. 

Основна мета діяльності університету - підготовка фахівців освітніх 

ступенів бакалавр, магістр за галузями знань:  

08 “Право” – спеціальність 081 «Право»,  

07 “Управління та адміністрування” – спеціальності 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування” та 071 “Облік та оподаткування”,  

12 “Інформаційні технології” – спеціальність 122 “Комп'ютерні науки”. 

 

 



Колектив університету робить вагомий внесок у суспільний та економічний 

розвиток через підвищення якості підготовки конкурентоспроможних 

фахівців та творчих особистостей, наукові дослідження, співпрацю з 

Європейськими вузами. 

Головною метою підготовки фахівців є забезпечення підприємств і 

установ висококваліфікованими кадрами економістів, юристів та спеціалістів 

з інформаційних систем, що зорієнтовані на роботу в умовах дії ринкових 

механізмів господарювання і можуть сприяти економічному розвитку 

держави. 

Університет реалізує свою місію через досягнення стратегічних цілей: 

 

- формування іміджу університету як сучасного інноваційного закладу 

вищої освіти; 

- забезпечення високого рівня освітніх послуг з урахуванням вимог 

сучасного суспільства;  

- сприяння особистісному та професійному розвитку студентів, 

формування компетентностей, що забезпечують конкурентоспроможність 

випускників в Україні та закордоном; 

- підвищення рівня мобільності та професійно-практичної підготовки 

майбутніх фахівців із вищою освітою; 

- виховання майбутніх фахівців на кращих традиціях української 

культури, сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, 

патріота України; 

- всебічний розвиток науково-педагогічного потенціалу університету; 

- інтелектуальна свобода учасників освітнього процесу, розвиток 

широкого світогляду, орієнтації на загальнолюдські цінності; 

- створення необхідної матеріально-технічної бази та системи управління 

для ефективної діяльності університету. 

- благодійницька діяльність: навчання сиріт, інвалідів за рахунок 

університету; 



- поширення й пропаганда економічних, правових, гуманітарних  знань; 

- участь у науково-практичних конференціях, семінарах та колоквіумах з 

економічних, юридичних питань та використання інформаційних технологій 

у практичній діяльності; 

- популяризація й пропаганда своєї діяльності з використанням засобів 

масової  інформації; 

- розвиток співпраці з українськими та зарубіжними закладами освіти. 

 

 


