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Біографія

20 березня 2014 року захистив дисертаційну роботу для здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.13. Автор понад 174 наукових праць. 

Перебуваючи на посаді декана факультету, у 2019 році був обраний народним 
депутатом 9 скликання по 170 округу (м. Харків) від партії “Слуга народу”. 
Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

З 2015 року — професор кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної 
безпеки.

У 2013 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі, за 
спеціальністю “Економіка підприємства”, кваліфікація — магістр з економіки та 
підприємства.

З 2011 року працював деканом факультету управління торговельно-підприємницькою 
та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Фахівець з підготовки інженерних і науково-педагогічних кадрів, у тому числі і вищої 
кваліфікації — підготував трьох кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.18.15 
— “Товарознавство харчових продуктів”.

Доктор технічних наук, професор.

З жовтня 2021 року є головою Вченої ради Державного біотехнологічного 
університету, членом спеціалізованої вченої ради К 64.088.03 Харківського державного 
університету харчування та торгівлі, головою експертної ради ХДУХТ за напрямком 
“Товарознавство і торговельне підприємництво. Екологічна безпека”, членом 
Українського товариства товарознавців і технологів.

Народився 2 листопада 1978 в Харкові.

2000 року закінчив Харківську академію 
технології та організації харчування за 
спеціальністю “Товарознавство та 
комерційна діяльність” (товарознавець-
експерт), диплом із відзнакою.

28 листопада 2003 року захистив 
дисертаційну роботу для здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.18.15.

Одарченко Андрій Миколайович
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Одарченка Андрія Миколайовича
доктора технічних наук, професора 2 стор.
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Стратегічна

мета

Розбудувати зразковий 
інноваційний університет, 

який стане лідером у наданні 
послуг профільної вищої освіти 

в Україні та Європі.

Будуймо майбутнє разом!



ПРОГРАМА  

 

кандидата на посаду ректора

Одарченка Андрія Миколайовича
доктора технічних наук, професора 4 стор.

Культура 

корпоративної

солідарності

Розширення повноважень факультетів щодо освітніх, наукових 
питань та системи мотивації працівників. 

Сприяння здоровому клімату в об'єднаному колективі, гарантування 
дотримання умов трудових договорів та своєчасної виплати 
заробітної плати;  

Написання Кодексу ДБТУ, що відображатиме цінності та традиції 
чотирьох закладів, на базі яких був заснований університет, та 
транслюватиме ідентичність та корпоративну культуру нового 
центру вищої професійної освіти України;

Залучення до розвитку нового університету досвідчених академічних 
кадрів, з огляду на їх ключову роль у створенні науково-
дослідницького та педагогічного потенціалу біотеху. Підтримка 
наукових шкіл, що були сформовані на базі діючих кафедр.

Створення сприятливих умов для розвитку людського потенціалу та 
професійного зростання професорсько-викладацького складу та 
працівників ДБТУ;

Вбачаю одним із головних завдань 
ректора створення у колективі 
Державного біотехнологічного 
університету атмосфери 
захищеності, оптимізму та 
впевненості у завтрашньому дні. 
Фундаментальними принципами 
нового університету мають стати 
принцип академічної синергії 
заради спільного розвитку і захист
інтересів кожного працівника та 
здобувача освіти. Пропоную такі 
кроки в цьому напрямку: 
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Бренд 

Державного 

біотехнологічного 

університету

ДБТУ є новим університетом, тому 
наразі пріоритетним завданням 
вважаю зосередження матеріальних 
ресурсів та єдність зусиль 
колективу навколо ідеї його 
потужного розвитку та 
позиціонування як престижного 
закладу вищої професійної освіти 
та науки, що не має аналогів
в Україні. З метою консолідації 
репутації, історії та досягнень вишів, 
на базі яких було створено біотех, 
пропоную такі кроки:

Налагодження участі в міжнародних рейтингах, зокрема 
QS World University Rankings;

Організація медіацентру, який забезпечуватиме централізовану 
комунікацію із аудиторією, включаючи іноземних громадян; 

 

   

 

Розробка та затвердження Стратегії розвитку ДБТУ, організація 
передбачених нею маркетингових та рекламних кампаній;

Сталий розвиток веб-ресурсів університету, розробка та підтримка 
актуальної версії сайту, що містить вичерпну інформацію про 
структуру, освітні програми та сервіси університету; розвиток 
офіційних акаунтів у соціальних мережах;

Створення нової модель співпраці із випускниками, метою якої є 
координація роботи та залучення коштів для реалізації культурних 
та освітніх проєктів;  

Вироблення регламентованої академічної стилістики репрезентації 
та популяризації корпоративного іміджу університету.



ПРОГРАМА  

 

кандидата на посаду ректора

Одарченка Андрія Миколайовича
доктора технічних наук, професора 6 стор.

Якісні освітні 

послуги

Для нашого навчального закладу 
надзвичайно важливою є 
конкурентоспроможність
випускників біотеху на ринку праці. 
З цією метою ректор має мотивувати
та підтримувати академічне 
партнерство в напрямку нових
освітніх програм та проєктів, 
зосереджуючись на практичній 
підготовці майбутніх фахівців. 
Вважаю пріоритетними такі вектори:

Збільшення асортименту освітніх послуг:  від короткотривалих 
курсів до міждисциплінарних освітніх програм та нових моделей 
безперервної освіти;

Створення ефективної системи оцінювання та моніторингу якості 
освітніх послуг, які надає університет.

Відкриття нових та оновлення діючих освітніх (наукових та 
професійних) програм з урахуванням тенденцій ринку праці, 
залучаючи стейкхолдерів; 

Впровадження інноваційних інструментів дистанційного навчання, 
розробка та підтримка цифрових онлайн-кабінетів для викладачів та 
студентів;  

 

Збільшення загальної кількості абітурієнтів;
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Біотех  — 

як центр науки

та інновацій

ДБТУ — це університет майбутнього,
місія якого набагато ширша, 
ніж надання освітніх послуг. З одного
боку, це розвиток фундаментальної 
науки, а з іншого  —  відкриття
науковцям університету доступу до 
впровадження інновацій у реальному
секторі. Це забезпечить процес 
комерціалізації, а отже, 
стимулювання та збільшення 
фінансування перспективних 
наукових досліджень. Для розвитку 
діяльності біотеху у цьому напрямку 
вважаю важливими такі завдання:

Стимулювання вчених, організація активної участі в конкурсах та 
залучення грантів;

Підтримка науково-дослідних лабораторій, створених у партнерстві 
із компаніями  —  провідними лідерами в різних галузях, залучення 
до співпраці експертів-практиків; 

 

Проведення наукових конференцій і заходів для викладачів та 
студентів, розвиток наукового товариства університету та створення 
банку даних наукових розробок. 

Усебічне стимулювання академічного наукового партнерства, 
створення нових та розвиток існуючих наукових шкіл;

Поєднання існуючого наукового та інноваційного потенціалу в 
єдиному комплексі  —   університетському технопарку “БІОТЕХ”;

 

Розвиток наукових видань університету та збільшення кількості 
публікацій у журналах з імпакт-фактором, сприяння отриманню 
нових міжнародних патентів;
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Інтеграція

у міжнародний

освітній простір

Для сучасного вишу міжнародна 
співпраця в освітній, науковій та 
культурній сферах є запорукою 
розвитку та процвітання. 
Для нашого новоствореного 
університету однаково важливими
є залучення іноземних колег та 
абітурієнтів до освітніх програм 
та участь науковців та студентів 
біотеху в різноманітних 
міжнародних програмах і проєктах. 
Пріоритетні, на мою думку, завдання:

Збільшення кількості іноземних студентів та створення комфортних 
умов для їх адаптації (зокрема, забезпечення доступу до програм 
англійською мовою);

Розширення списку програм подвійного диплому, стажування та 
співпраці з престижними університетами світу на магістерському та 
PhD-рівнях, у тому числі із залученням грантів;

Системна організація міжнародної співпраці ДБТУ із міжнародними 
партнерами: збереження напрацювань закладів, що стали базою для 
його створення, підписання нових угод про співпрацю, якісна 
консультативна підтримка щодо доступних програм і проєктів;  

 

 
Відкриття міжнародних наукових, освітніх, культурних центрів та 
освітніх програм, які передбачають отримання сертифікатів 
міжнародного зразка; 

Стимулювання академічної мобільності серед викладачів та 
науковців університету, розширення практики стажування науково-
педагогічних і наукових працівників в Україні та за кордоном. 
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Фінансування 

та економічна 

стабільність

Я усвідомлюю, що перед ректором
біотеху — велика відповідальність
щодо збереження та примноження
фінансування. 
Адже для забезпечення успішної 
життєдіяльності закладу вищої 
освіти та реалізації більшості 
корисних ініціатив потрібні кошти. 
Пропоную наступні кроки: 

 

Забезпечення прозорого розподілу коштів та контроль за 
дотриманням принципів доброчесності;

Примноження бюджетних надходжень за рахунок зростання 
показників формульного фінансування;

Збільшення кількості здобувачів освіти, які навчаються на 
контрактній основі, запровадження та розвиток додаткових платних 
послуг; 

Розвиток партнерства зі стейкхолдерами відповідних галузей 
господарства, залучення їх до фінансування спільних проєктів на 
зразок технопарку “БІОТЕХ”. 

Оптимізація матеріально-технічної бази ДБТУ;

Лобіювання законопроектів, які захищають інтереси університету;



ПРОГРАМА  

 

кандидата на посаду ректора

Одарченка Андрія Миколайовича
доктора технічних наук, професора 10 стор.

Інфраструктура

та комфортний

простір

Для реалізації освітнього та 
наукового потенціалу університету 
важливе значення має розвиток 
його інфраструктури та 
матеріально-технічного забезпечення. 
Зокрема, для розвитку біотеху є 
пріоритетними такі завдання:  

Створення проєкту комплексного ремонту корпусів університету: 
переоснащення навчальних приміщень і забезпечення безбар'єрного 
середовища та інклюзії;

Організація безлімітного доступу до інтернету на території всіх 
корпусів біотеху та створення комфортного простору для навчання 
як в аудиторіях, так і поза їх межами;

Забезпечення в Науковій бібліотеці університету функціонування 
відкритого цифрового простору для навчальної та наукової роботи 
викладачів та студентів;

Переоснащення та ремонт студентських гуртожитків з метою 
створення достойних умов для навчання та відпочинку;

Впровадження інноваційних освітніх технологій: інтерактивні та 
SMART-технології, віртуальний освітній простір;
 
Придбання нового обладнання для практичних занять та збільшення 
фінансування на матеріали і прилади, необхідні для якісного 
навчального процесу.   
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Студентоцентризм. 

        Молодіжна 

        політика    

Сучасні тренди освітнього процесу
змінюють роль здобувача освіти, 
перетворюючи його із об’єкта
на активного учасника. 
Це розвиває відповідальність, 
ініціативність та інші важливі 
професійні навички у студентів. 
Саме тому прагну створити в 
університеті  сприятливу атмосферу
для розвитку студентського 
самоврядування, дозвілля
та культурного життя, зокрема:

Всебічно підтримувати молодь в організації та проведенні 
культурних та розважальних заходів; 

Забезпечити відкритість адміністрації біотеху до конструктивних 
пропозицій студентів; 

Сприяти популяризації здорового способу життя і розвиткові спорту 
серед студентів; 

Сприяти створенню волонтерських осередків та культурних центрів 
на базі університету;

Підтримувати діалог із студентським самоврядуванням та 
забезпечувати умови для реалізації наукових, соціальних та 
культурних студентських проєктів. 



12 стор.

Вибори ректора  —

наша спільна 

відповідальність

Ці тези  —  основні напрямки розвитку, 
які, на мою думку, є пріоритетними для біотеху сьогодні.
Закликаю всіх, хто поділяє мої погляди 
на майбутнє нашого університету, підтримати 
мою кандидатуру у виборах на посаду ректора, 
які відбудуться вже 29 грудня. 

Визначені мною завдання стануть основою 
для Стратегії розвитку 
Державного біотехнологічного університету 
на 2022  —  2027 роки, до створення якої, я вважаю, 
має бути залучена вся університетська громада.
 
Це наш шанс увійти в історію, 
побудувавши ефективний університет майбутнього.

Вірю в себе. Вірю в кожного з Вас. Вірю в біотех!

З повагою, Андрій Одарченко

Запитання та пропозиції можна надсилати 
на адресу odarchenko.andriy@gmail.com
або залишити на офіційній сторінці:
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