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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 
Повідомляємо, що Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – ДонНУЕТ, Університет) 
виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного 
закладу вищої освіти, якими є: 

1) Виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

У звітному періоді заходи державного контролю (нагляду) за 
дотриманням законодавства у сфері освіти не застосовувалися. 

 
2) Позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення 

Університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 
внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого 
частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту”. 

В Університеті розроблено та впроваджено систему управління якістю у 
сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система 
управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 
органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  ( реєстраційний 
номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., 
дата сертифікаціі ̈ 06.07.2018 р., 
http://donnuet.edu.ua/index.php/component/k2/item/776-donnuet-vykorystovuie-
systemu-upravlinnia-iakistiu-iaka-vidpovidaie-vymoham-mizhnarodnoho-standartu). 

 
3) Відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
У звітному періоді порушень Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності не встановлено. 
 
4) Наявність єдиного інформаційного середовища ДонНУЕТ, в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 
В Університеті в якості інформаційного середовища автоматизації 

основних процесів діяльності використовується програмне забезпечення 
Office 365 (https://donnuet.sharepoint.com) та система Moodle 
(http://www.moodle.donnuet.edu.ua). 

 
5) Розміщення на офіційному веб-сайті ДонНУЕТ обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством. 
Обов’язкова інформація, що передбачена законодавством, розміщена на 

офіційному веб-сайті ДонНУЕТ за посиланням – 
http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia). 
  

http://donnuet.edu.ua/index.php/component/k2/item/776-donnuet-vykorystovuie-systemu-upravlinnia-iakistiu-iaka-vidpovidaie-vymoham-mizhnarodnoho-standartu
http://donnuet.edu.ua/index.php/component/k2/item/776-donnuet-vykorystovuie-systemu-upravlinnia-iakistiu-iaka-vidpovidaie-vymoham-mizhnarodnoho-standartu
https://donnuet.sharepoint.com/
http://www.moodle.donnuet.edu.ua/
http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia


Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті ДонНУЕТ 
 

Назва документа 
або вид 

інформації 

Нормативний 
акт, який 

передбачає 
оприлюднення 
документа або 

інформації 

Посилання на документ або інформацію на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

Статут (інші 
установчі 
документи) 

ч. 3 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту», ч. 2 ст. 
30 Закону 
України «Про 
освіту» 

Статут 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-
dokumenty/18-statut-donetskoho-natsionalnoho-
universytetu-ekonomiky-i-torhivli-imeni-mykhaila-tuhan-
baranovskoho-kryvyi-rih/file 
Інші документи 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty 

Документи 
закладу вищої 
освіти, якими 
регулюється 
порядок 
здійснення 
освітнього 
процесу 

ч. 3 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту» 

Положення http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/normatyvni-akty/polozhennia 
Стандарти 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/normatyvni-akty/standarty-universytetu 

Інформація про 
структуру та 
склад керівних 
органів 

ч. 3 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту», ч. 2 ст. 
30 Закону 
України «Про 
освіту» 

Організаційна структура 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/orhanizatsiina-struktura-universytetu 
Склад ректорату 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/orhanizatsiina-struktura-
universytetu/item/145-rektorat 

Кошторис 
закладу вищої 
освіти та всі 
зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту» 

http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/finansovi-plany-ta-
zvitnist/finansovi-plany-ta-zvitnist-za-2019-rik 

Звіт про 
використання та 
надходження 
коштів 

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту» 

http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/finansovi-plany-ta-
zvitnist/finansovi-plany-ta-zvitnist-za-2018-rik/2782-zvit-
pro-vykorystannia-ta-nadkhodzhennia-koshtiv-2018/file 
 
http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/finansovi-plany-ta-
zvitnist 

Інформацію 
щодо проведення 
тендерних 
процедур 

ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту» 

http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/derzhavni-
zakupivli/2019/2788-povidomlennia-pro-namir-uklasty-
dohovir/file 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 
Закону України 
«Про вищу 
освіту» 

http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/finansovi-plany-ta-
zvitnist/finansovi-plany-ta-zvitnist-za-2019-rik/2784-
zvedenyi-shtatnyi-rozpys-2019/file 

Ліцензія на ч. 2 ст. 30 http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty/18-statut-donetskoho-natsionalnoho-universytetu-ekonomiky-i-torhivli-imeni-mykhaila-tuhan-baranovskoho-kryvyi-rih/file
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http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty/18-statut-donetskoho-natsionalnoho-universytetu-ekonomiky-i-torhivli-imeni-mykhaila-tuhan-baranovskoho-kryvyi-rih/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty/18-statut-donetskoho-natsionalnoho-universytetu-ekonomiky-i-torhivli-imeni-mykhaila-tuhan-baranovskoho-kryvyi-rih/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty/18-statut-donetskoho-natsionalnoho-universytetu-ekonomiky-i-torhivli-imeni-mykhaila-tuhan-baranovskoho-kryvyi-rih/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty
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http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-diialnist


провадження 
освітньої 
діяльності 

Закону України 
«Про освіту» 

universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-
diialnist 

Сертифікати про 
акредитацію 
освітніх програм, 
сертифікат про 
інституційну 
акредитацію (за 
наявності) 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/sertyfikaty-
akredytatsii 

Освітні 
програми, що 
реалізуються в 
закладі освіти, та 
перелік освітніх 
компонентів, що 
передбачені 
відповідною 
освітньою 
програмою 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту», п. 
2 наказу МОН 
України від 30 
жовтня 2017 р. 
№ 1432, 
зареєстрованого 
у Міністерстві 
юстиції України 
21 листопада 
2017 р. за № 
1423/31291. 

Освітні програми 
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrski-
prohramy 
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/mahisterski-
prohramy 
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/osvitni-prohramy-
phd 
Стандарти освітніх програм 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/normatyvni-akty/standarty-osvitnikh-prohram 

Ліцензований 
обсяг та 
фактична 
кількість осіб, 
які навчаються у 
закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/universytet-sohodni 
 
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-
diialnist/2678-vidomosti-shchodo-zdiisnennia-osvitnoi-
diialnosti-u-sferi-vyshchoi-osvity-vid-13112018-r/file 

Мова (мови) 
освітнього 
процесу 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

Мова освітнього процесу в Університеті – українська 
(п. 2.6. Статуту) 

Наявність 
вакантних посад, 
порядок і умови 
проведення 
конкурсу на їх 
заміщення (у разі 
його проведення) 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/vakansii-konkursy 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 
закладу освіти 
(згідно з 
ліцензійними 
умовами) 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

Інформація оприлюднена в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти (Код 000135) 

Напрями 
наукової та/або 
мистецької 
діяльності (для 
закладів вищої 
освіти) 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/doslidzhennia-ta-
innovatsii/naukovo-tekhnichna-rada/napriamky-
doslidzhen 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/sertyfikaty-akredytatsii
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/sertyfikaty-akredytatsii
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/sertyfikaty-akredytatsii
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrski-prohramy
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrski-prohramy
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/mahisterski-prohramy
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/mahisterski-prohramy
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/osvitni-prohramy-phd
http://donnuet.edu.ua/index.php/osvita/osvitni-prohramy-phd
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/normatyvni-akty/standarty-osvitnikh-prohram
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/normatyvni-akty/standarty-osvitnikh-prohram
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/universytet-sohodni
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/universytet-sohodni
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-diialnist/2678-vidomosti-shchodo-zdiisnennia-osvitnoi-diialnosti-u-sferi-vyshchoi-osvity-vid-13112018-r/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-diialnist/2678-vidomosti-shchodo-zdiisnennia-osvitnoi-diialnosti-u-sferi-vyshchoi-osvity-vid-13112018-r/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-diialnist/2678-vidomosti-shchodo-zdiisnennia-osvitnoi-diialnosti-u-sferi-vyshchoi-osvity-vid-13112018-r/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/litsenzii-na-osvitniu-diialnist/2678-vidomosti-shchodo-zdiisnennia-osvitnoi-diialnosti-u-sferi-vyshchoi-osvity-vid-13112018-r/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/ustanovchi-dokumenty/18-statut-donetskoho-natsionalnoho-universytetu-ekonomiky-i-torhivli-imeni-mykhaila-tuhan-baranovskoho-kryvyi-rih/file
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/vakansii-konkursy
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-universytet/publichna-informatsiia/vakansii-konkursy
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/doslidzhennia-ta-innovatsii/naukovo-tekhnichna-rada/napriamky-doslidzhen
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/doslidzhennia-ta-innovatsii/naukovo-tekhnichna-rada/napriamky-doslidzhen
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/doslidzhennia-ta-innovatsii/naukovo-tekhnichna-rada/napriamky-doslidzhen


Наявність 
гуртожитків та 
вільних місць у 
них, розмір 
плати за 
проживання 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

ДонНУЕТ є тимчасово переміщеним закладом вищої 
освіти та не має на балансі гуртожитків, що 
знаходяться на підконтрольній Україні території. 
Здобувачі вищої освіти,  які потребують забезпечення 
житлом, розміщуються в гуртожитках інших закладів 
освіти відповідно до  укладених договорів. 

Результати 
моніторингу 
якості освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://donnuet.edu.ua/index.php/pisliadyplomna-
osvita/normatyvni-dokumenty 
 
http://donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/zvity/2017-2018-
navchalnyi-rik 

Річний звіт про 
діяльність 
закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/zvity 

Правила 
прийому до 
закладу освіти у 
відповідному 
році 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/vstupnyku/vstupna-
kampaniya-2019 

Умови 
доступності 
закладу освіти 
для навчання 
осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/pro-
universytet/publichna-informatsiia/poriadok-suprovodu-
osib-z-invalidnistiu 

Розмір плати за 
навчання, 
підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення 
кваліфікації 
здобувачів 
освіти 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://www.donnuet.edu.ua/index.php/vstupnyku/vartist-
navchannya 

Перелік 
додаткових 
освітніх та інших 
послуг, їх 
вартість, порядок 
надання та 
оплати 

ч. 2 ст. 30 
Закону України 
«Про освіту» 

http://donnuet.edu.ua/index.php/nauka/polozhennia-
2/1422-pro-nadannia-platnykh-osvitnikh-ta-inshykh-
posluh/file 

 
 
ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
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Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь 
(ОКР) Код та спеціальність Кількість 

Проходили 
стажування в 

іноземних 
ЗВО 

Здобули 
призові місця 

Іноземних 
громадян 

Громадян з 
країн членів 

ОЕСР 

Бакалавр 051 Економіка 32  2   
Бакалавр 071 Облік і оподаткування 31   2  
Бакалавр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 61  2   
Бакалавр 073 Менеджмент 48    1 
Бакалавр 075 Маркетинг 37     
Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 74  1   
Бакалавр 133 Галузеве машинобудування 33  1   
Бакалавр 142 Енергетичне машинобудування 21     
Бакалавр 181 Харчові технології 62  2 1  
Бакалавр 241 Готельно-ресторанна справа 66     
Бакалавр 242 Туризм 38   5  
Бакалавр 292 Міжнародні економічні відносини 13  1   
Магістр 051 Економіка 2     
Магістр 071 Облік і оподаткування 9     
Магістр 072 Фінанси, банківська справа та страхування 14  2   
Магістр 073 Менеджмент 12     
Магістр 075 Маркетинг 1     
Магістр 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 14  1   
Магістр 133 Галузеве машинобудування 23     
Магістр 181 Харчові технології 15     
Магістр 241 Готельно-ресторанна справа 2     
Магістр 242 Туризм 1  1   
Магістр 281 Публічне управління та адміністрування 5     
Магістр 292 Міжнародні економічні відносини 1  2   

Разом: 615 0 15 8 1 
  



Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Навчально-науковий 
інститут Кафедра Кіль- 

кість 

Проходил
и 

стажуванн
я в 

іноземних 
ЗВО 

Здійснювали наукове 
керівництво 

(консультування) не 
менше п’ятьох 

здобувачів наукових 
ступенів, які 

захистилися в 
Україні 

Науково- 
педагогічні 
працівники, 

науковий 
ступінь та/або 
вчене звання 

Науково- 
педагогічні 
працівники, 

доктори наук 
та/або 

професори 

Економіки та 
підприємництва  1   1  

 Кафедра міжнародної економіки та туризму 7   3 2 
 Кафедра підприємництва і торгівлі 6   3  
 Кафедра економіки 5   3  
 Кафедра іноземної філології та перекладу 6   4  
Управління та 
адміністрування  1   1  

 Кафедра обліку та аудиту 6   3 1 
 Кафедра фінансів та банківської справи 6   3 1 
 Кафедра вищої математики та інформаційних систем 5   3  

 Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного 
адміністрування 9   6  

 Кафедра гуманітарних та правових дисциплін 5   4  
Ресторанно- 
готельного бізнесу  1   0  

 Кафедра технології в ресторанному господарстві та 
готельної і ресторанної справи 11   7  

 Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання 7   3 2 
 Кафедра українознавства 5   4  
Бізнесу та гостинності  0   0  

 Кафедра економіки та бізнесу 3   3  
 Разом: 84 0 0 51 6 

  



Таблиця 4. Наукометричні показники 
 

Навчально-
науковий 
інститут 

Кафедра Прізвище, ім’я, по батькові наукового, 
науково-педагогічного працівника 

ID 
Scopus 

Індекс 
Гірша 
Scopus 

ID 
Web of 
Science 

Індекс 
Гірша 
Web of 
Science 

Економіки та 
підприємництва       

 Кафедра підприємництва і 
торгівлі      

  Волошина Світлана Василівна 57196470596 1 - - 
Управління та 
адміністрування       

 Кафедра обліку та аудиту      
  Шендригоренко Марина Трохимівна 57201641599 1 - - 
  Шевченко Любов Ярославівна 57201638275 1 - - 

 Кафедра фінансів та банківської 
справи      

  Слободянюк Наталя Олександрівна 57190435997 1   
  Гудзь Юрій Федорович 57201637403 1   
  Юнацький Мар’ян Олегович 57201633036 1   

 Кафедра вищої математики та 
інформаційних систем      

  Серебреніков Вадим Михайлович 57194698068 1 - - 

 
Кафедра маркетингу, 
менеджменту та публічного 
адміністрування 

     

  Булгакова Олена Валеріївна 57201637985 1 - - 
Ресторанно-
готельного 
бізнесу 
 

      



 
Кафедра технології в 
ресторанному господарстві та 
готельної і ресторанної справи 

     

  Никифоров Радіон Петрович 57189385738 1 E-5405-
2016 1 

  Сімакова Ольга Олександрівна 57194009685 1 - - 
  Слащева Аліна Вячеславівна 57189390286 1 - - 
  Попова Світлана Юріївна 57189377639 1 - - 
  Коренець Юрій Миколайович 57189390638 1 - - 

 Кафедра загальноінженерних 
дисциплін та обладнання      

  Возняк Андрій Васильович 26536803700 7 - - 
  Омельченко Олександр Володимирович 57193027973 1 - - 

Разом:   21  1 
 



Таблиця 5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science 
 

Навчально- 
науковий 
інститут 

Кафедра 

Прізвище, ім’я, по 
батькові наукового, 

науково- педагогічного 
працівника 

Кількіс 
ть публік 

ацій 
Scopus 

Назва та реквізити публікацій Scopus 
(прирівняні відзнаки) 

Кількіс 
ть публік 
ацій Web 

of 
Science 

Назва та 
реквізити 
публікацій 

Web of 
Science 

(прирівняні 
відзнаки) 

Ресторанно- 
готельного 
бізнесу 

Кафедра 
технології в 
ресторанному 
господарстві та 
готельної і 
ресторанної 
справи 

Никифоров  
Радіон Петрович 

8 1. Deynychenko G. Study of the new method to 
intensify the process of extraction of beet pulp / 
G. Deynychenko, V. Guzenko, D. Dmytrevskyi, 
V. Chervonyi, T. Kolisnichenko, O. Omelchenko, 
O.Melnik, O. Simakova, R. Nykyforov // Eastern 
Eurоpean Jornal of Enterprise technologies: 
Technology and equipment of food production. – 
2018. – Vol. 4, № 11 (94). – Р. 15-20. – DOI: 
10.15587/1729-4061.2018.140126. 
2. Gnitsevych V. Survey of characteristics of 
dairy-protein concentrates in the low-temperature 
storage process / V. Gnitsevych, T. Yudina, L. 
Deinychenko, R. Nykyforov, I. Nazarenko // 
Eastern Eurоpean Journal of Enterprise 
technologies. Technology and equipment of food 
production. – 2018. –  Vol. 1, №11 (91). – Р. 16-
21. 
3. Korenets Yu. Substantiation of feasibility of 
using black chokeberry in the technology of 
products from shortcake dough / Yu. Korenets, 
Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, 
O. Simakovа // EEJET. Technology and 
equipment of food production. - Vol. 2, №10 
(86), 2017. – Р. 25-31. - DOI: 10.15587/1729- 

- - 



4061.2017.98409 
4. Slashcheva А. Rationale for the use of protein-
carbohydrate mix in the technology of disperse 
products / A. Slashcheva, R. Nykyforov, S. 
Popova, Yu. Korenets // EEJET. Technology and 
equipment of food production. 
- Vol. 2, № 11(80), 2016. – Р. 64-71. - DOI: 
10.15587/1729-4061.2016.65789 
5. Popova S. Exploring the effect of dry 
proteincarbohydrate semifinished product on the 
structuralmechanical propertiesof yeast dough 
obtained by the accelerated technique / S. 
Popova, A. Slashcheva, R. Nykyforov, Yu. 
Korenets // EEJET. Technology and equipment of 
food production. -  Vol. 5, №11 ( 83 ), 2016. 
– Р. 39-45. - DOI: 10.15587/1729- 
4061.2016.81212 
6. Никифоров Р.П. Дослідження впливу 
білково-вуглеводного напівфабрикату на 
технологічні властивості дріжджового тіста, 
отриманого прискореним способом / Р.П. 
Никифоров, С.Ю. Попова, А.В. Слащева, 
Ю.М. Коренець // Восточно-Европейский 
журнал передовых технологий. –№  2/11 (80), 
2016. – С. 24-32. - DOI: 10.15587/1729- 
4061.2016.64294. 
7. Никифоров Р.П. Обґрунтування технології 
емульсійних соусів із застосуванням білково-
вуглеводного напівфабрикату / Р.П. 
Никифоров, В. А. Гніцевич // Східно-
Європейський журнал передових технологій : 
науковий журнал. – Харків, 2015. – № 3/10 
(75) 2015. – С. 15-19. 
- DOI: 10.15587/1729-4061.2015.43447 



8. Юдіна Т. І. Дослідження якості молочно- 
рослинних фаршів на основі концентрату зі 
сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. 
Никифоров // Східно-Європейський журнал 
передових технологій : науковий журнал. – 
Харків, 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 10-14. - 
DOI: 10.15587/1729- 4061.2015.43407 

Ресторанно- 
готельного 
бізнесу 

Кафедра 
технології в 
ресторанному 
господарстві та 
готельної і 
ресторанної 
справи 

Коренець 
Юрій Миколайович 

5 1. Никифоров Р.П. Дослідження впливу 
білково-вуглеводного напівфабрикату на 
технологічні властивості дріжджового тіста, 
отриманого прискореним способом / Р.П. 
Никифоров, С. Ю. Попова, А.В. Слащева, 
Ю.М. Коренець // Східно-Європейський 
журнал передових технологій. - 2016. – № 
2/11 (80). – С. 24-32. 
2. А. Slashcheva. Rationale for the use of 
proteincarbohydrate mix in the technology of 
disperse products / А. Slashcheva, R. Nykyforov, 
S. Popova, Y. Korenets // Eastern-European 
Journal of Enterprise Technologies and 
equipment of food production. - 2016. – Vol. 2, 
№11 (80). – Р. 64-71. 
3. S. Popova. Exploring the effect of dry protein-
carbohydrate semi-finished product on the 
structural-mechanical properties of yeast dough 
obtained by the accelerated technique / S. 
Popova, A. Slashcheva, R. Nykyforov, Yu. 
Korenets // Eastern Eurоpean Journal of 
Enterprise technologies. Technology and 
equipment of food production. - 2016. –  Vol. 5, 
№11 (83). – Р. 39-45. 
4. Yu. Korenets. Substantiation of feasibility of 
using black chokeberry in the technology of 
products from shortcake dough / Yu. Korenets, 

  

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/81212
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/81212
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/81212
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/81212


Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. 
Simakovа // Eastern Eurоpean Jornal of 
Enterprise technologies: Technology and 
equipment of food production. – 2017. – Vol. 2, 
№10 (86). – Р. 25-31. 
5. O. Simakovа. Examining a possibility of using 
purple amaranth in the technology for products 
made of yeast dough / O. Simakova, Yu. 
Korenets, T. Yudina, I. Nazarenko, Iu. 
Goriainova // Eastern Eurоpean Jornal of 
Enterprise technologies: Technology and 
equipment of food production. – 2018. –  Vol. 2, 
№11 (92). – Р. 57-64. 

Ресторанно- 
готельного 
бізнесу 

Кафедра 
технології в 
ресторанному 
господарстві та 
готельної і 
ресторанної 
справи 

Назаренко  
Ірина Анатоліївна 

6 1. Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-
рослинних фаршів на основі концентрату зі 
сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. 
Никифоров // Східно-Європейський журнал 
передових технологій – Х.: «Технологічний 
центр» – 2015. – № 3/10 (75) – С. 10-15.  
2. Dejnychenko G. Determination of process raw 
processing options in technology 
pektynovmisnoyi milk-vegetable stuffing / G. 
Dejnychenko, V. Gnitsevych, T. Yudina, I. 
Nazarenko, O. Vasylieva // Eastern European 
Journal of Enterprise technologies. Technology 
and equipment of food production. – 2016. – Vol. 
5, №11 (83). – Р. 25-31.  
3. Yu. Korenets. Substantiation of feasibility of 
using black chokeberry in the technology of 
products from shortcake dough / Yu. Korenets, 
Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. 
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Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 
 

Показник Код Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які 
входять з ненульовим коефіцієнтом 
впливовості до наукометричних баз 

П17 – 

Кількість спеціальностей 

П18 

13 од., в т.ч.: 
051 Економіка 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 
073 Менеджмент 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 
133 Галузеве машинобудування 
142 Енергетичне 
машинобудування 
181 Харчові технології 
241 Готельно-ресторанна справа 
242 Туризм 
281 Публічне управління та 
адміністрування 
292 Міжнародні економічні 
відносини 

Кількість об’єктів права 
інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти 
та/або зареєстровані (створені) його 
науково-педагогічними та науковими 
працівниками 

П19 – 

Кількість об’єктів права 
інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої 
освіти та/або його науково-
педагогічними та науковими 
працівниками 

П20 – 

  



 
Таблиця 7. Значення порівняльних показників 
 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання на одного науково-педагогічного 
працівника, який працює у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду і має науковий 
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

П1/П10 102,50 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання на одного науково-педагогічного 
працівника, який працює у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду і має науковий 
ступінь та/або вчене звання 

П1/П9 12,06 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час 
складання єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту продемонстрували результати в межах 25 
відсотків кращих серед учасників відповідного 
іспиту протягом звітного періоду, але не більше 
трьох останніх років (стосується здобувачів вищої 
освіти, для яких передбачається складення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту) 

– – 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання, які не менше трьох місяців протягом 
звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді навчалися (стажувалися) в іноземних 
закладах вищої освіти (наукових установах) за 
межами України, приведена до 100 здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання 

П2*100/П1 0 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових 
працівників, які не менше трьох місяців протягом 
звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в 
іноземних закладах вищої освіти (наукових 
установах) (для закладів вищої освіти та наукових 
установ культурологічного та мистецького 
спрямування - проводили навчальні заняття або 
брали участь (у тому числі як члени журі) у 
культурно-мистецьких проектах) за межами 
України, приведена до 100 науково-педагогічних і 
наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 
31 грудня останнього року звітного періоду 

П7*100/П6 0 



5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у 
звітному періоді призові місця на Міжнародних 
студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт, інших 
освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 
визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських 
культурно-мистецьких проектах, які проводяться 
або визнані Мінкультури, на Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній 
та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, 
Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та 
Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 
проводяться або визнані центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері фізичної культури та 
спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання 

П3*100/П1 2,44 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед 
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які 
навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 
за денною формою навчання за останні три роки 
(крім вищих військових навчальних закладів 
(закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання), військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти) 

П4 8 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або 
юридичних осіб, за денною формою навчання за 
останні три роки (крім вищих військових 
навчальних закладів (закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання), військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

П5 1 

8 Середнє значення показників індексів Гірша 
науково-педагогічних та наукових працівників (які 
працюють у закладі вищої освіти за основним 
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 
звітного періоду) у наукометричних базах Scopus, 
Web of Science, інших наукометричних базах, 
визнаних МОН, приведене до кількості науково-
педагогічних і наукових працівників цього закладу 

(П12+П13)/ 
П6 

0,26 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових 
працівників, які мають не менше п’яти наукових 

П14*100/П6 7,14 



публікацій у періодичних виданнях, які на час 
публікації було включено до наукометричної бази 
Scopus або Web of Science, інших наукометричних 
баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-
педагогічних і наукових працівників, які працюють 
у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 
станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду 

10 Кількість наукових журналів, які входять з 
ненульовим коефіцієнтом впливовості до 
наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших 
наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються 
закладом вищої освіти, приведена до кількості 
спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти 
станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду 

П17/П18 0 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових 
працівників, які здійснювали наукове керівництво 
(консультування) не менше п’ятьох здобувачів 
наукових ступенів, які захистилися в Україні, 
приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 
працівників, які працюють у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду 

П8*100/П6 0 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, 
що зареєстровані закладом вищої освіти та/або 
зареєстровані (створені) його науково-
педагогічними та науковими працівниками, що 
працюють у ньому на постійній основі за звітний 
період, приведена до 100 науково-педагогічних і 
наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 
31 грудня останнього року звітного періоду 

П19*100/П6 0 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, 
які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або 
його науково-педагогічними та науковими 
працівниками, які працюють у ньому на постійній 
основі у звітному періоді, приведена до 100 
науково-педагогічних і наукових працівників, які 
працюють у закладі вищої освіти за основним 
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 
звітного періоду 

П20*100/П6 0 

 


