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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Луганський національний аграрний 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. 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої 

освіти 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” (критерій починає 

застосовуватися через два роки після затвердження Національним 

https://lnau.in.ua/
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агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього 

його виконання не є обов’язковим); 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 

якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

Єдине інформаційне середовище Луганського національного аграрного 

університету забезпечує автоматизацію основних процесів освітньої та наукової 

діяльності.  

Для забезпечення управління освітнім процесом використовують 

програмний комплекс «Єдина Державна Електронна База з питань освіти», за 

допомогою якого здійснюється облік абітурієнтів і супровід вступної кампанії, 

облік контингенту здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників, формування документів про освіту, ліцензій та провадження 

освітньої діяльності.  

Для забезпечення вільного доступу до методичного матеріалу в 

університеті створено електронний ресурс навчально-методичного 

забезпечення, який працює на платформі Moodle. У 2018 році в ресурсі для 

використання студентам доступні робочі програми навчальних дисциплін, та 

методичні матеріали, загальною кількістю 1036 одиниць. 

В університеті впроваджено систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових та навчальних працях здобувачів вищої 

освіти. Перевірка на наявність запозичень проводиться за допомогою Системи 

виявлення збігів/ідентичності/схожості в академічних текстах «Unicheck». 

5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством. 

Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу 

вищої освіти 

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» 

https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 

Документи ч. 3 ст. 79 https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 



3 

 

закладу вищої 

освіти, якими 

регулюється 

порядок 

здійснення 

освітнього 

процесу 

Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

Інформація 

про структуру 

та склад 

керівних 

органів 

ч. 3 ст. 79 

Закону 

України «Про 

вищу освіту», 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/rector/?lang=ua 

 

https://lnau.in.ua/leadership/?lang=ua 

Кошторис 

закладу вищої 

освіти та всі 

зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 

Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://lnau.in.ua/financial-activity/?lang=ua 

Звіт про 

використання 

та 

надходження 

коштів 

ч. 4 ст. 79 

Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://lnau.in.ua/financial-activity/?lang=ua 

Інформацію 

щодо 

проведення 

тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 

Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://lnau.in.ua/financial-activity/?lang=ua 

Штатний 

розпис 

ч. 4 ст. 79 

Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

https://lnau.in.ua/financial-activity/?lang=ua 

Ліцензія на 

провадження 

освітньої 

діяльності 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 

Сертифікати 

про 

акредитацію 

освітніх 

програм, 

сертифікат 

про 

інституційну 

акредитацію 

(за наявності) 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 

Освітні 

програми, що 

реалізуються в 

закладі освіти, 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту», п. 2 

наказу МОН 

України від 30 

https://lnau.in.ua/opp/?lang=ua 



4 

 

та перелік 

освітніх 

компонентів, 

що 

передбачені 

відповідною 

освітньою 

програмою 

жовтня 2017 р. 

№ 1432, 

зареєстрованог

о у 

Міністерстві 

юстиції 

України 21 

листопада 

2017 р. за № 

1423/31291. 

Ліцензований 

обсяг та 

фактична 

кількість осіб, 

які навчаються 

у закладі 

освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 
https://lnau.in.ua/ліцензований-обсяг-та-фактична-кільк/?lang=ua 

Мова (мови) 

освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/?lang=ua 

Наявність 

вакантних 

посад, порядок 

і умови 

проведення 

конкурсу на їх 

заміщення (у 

разі його 

проведення) 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

закладу освіти 

(згідно з 

ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» https://lnau.in.ua/DOCS/Materialno-

tekhnichne_zabezpechennia.pdf 

Напрями 

наукової 

та/або 

мистецької 

діяльності 

(для закладів 

вищої освіти) 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 
https://lnau.in.ua/DOCS/Napriamy_naukovoi_diialnosti.pdf 

Наявність 

гуртожитків та 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

https://lnau.in.ua/DOCS/Naiavnist_hurtozhytkiv_price.pdf 
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вільних місць 

у них, розмір 

плати за 

проживання 

освіту» 

Результати 

моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/DOCS/Rezultaty_monitorynhu_yakosti_osvity

.pdf 

Річний звіт 

про діяльність 

закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 

Правила 

прийому до 

закладу освіти 

у 

відповідному 

році 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2019/LNAU_Pravila_prijomu-

2019.pdf 

Умови 

доступності 

закладу освіти 

для навчання 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

- 

Розмір плати 

за навчання, 

підготовку, 

перепідготовк

у, підвищення 

кваліфікації 

здобувачів 

освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 
https://drive.google.com/drive/ 

folders/1jHEngc5j95bAwgiof7DMLdrtenLvs6ER 

 

https://lnau.in.ua/вартість-навчання/?lang=ua 

Перелік 

додаткових 

освітніх та 

інших послуг, 

їх вартість, 

порядок 

надання та 

оплати 

ч. 2 ст. 30 

Закону 

України «Про 

освіту» 

https://lnau.in.ua/DOCS/Perelik_posluh_price.pdf 

 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
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Усі кількісні показники у розділі ІІ обраховуються з точністю до сотих. 

Для цілей розрахунку наведених показників ураховуються також 

відповідні показники у відокремлених структурних підрозділах закладу вищої 

освіти. 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість1 Проходили 

стажування 

в інозем-

них ЗВО2 

Здобули 

призові 

місця3 

Іноземних 

громадян4 

Громадян 

з країн 

членів 

ОЕСР5 

Бакалавр 6.030502 Економічна 

кібернетика 
3 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.030504 Економіка 

підприємства 
2 0 0 2,33 0 

Бакалавр 6.030507 Маркетинг 1 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.030508 Фінанси і 

кредит 
1 0 0 1,00 0 

Бакалавр 6.030509 Облік і 

аудит 
4 0 0 0,67 0 

Бакалавр 6.030601 

Менеджмент 
5 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.040106 Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

0 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.051701 Харчові 

технології та 

інженерії 

3 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.060101 Будівництво 6 0 0 3,33 0 

Бакалавр 6.080101 Геодезія, 

картографія та 

землеустрій 

12 0 0 1,33 0 

Бакалавр 6.090101 Агрономія 1 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.090102 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

7 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.090103 Лісове і 

садово-паркове 

господарство 

5 0 0 0,00 0 

Бакалавр 6.100102 Процеси, 

машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

3 0 0 2,00 0 

Бакалавр 6.110101 

Ветеринарна 

медицина 

20 0 6 1,67 0 

Бакалавр 051 Економіка 26 0 0 0,67 0 
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Бакалавр 071 Облік і 

оподаткування 
35 0 0 0,00 0 

Бакалавр 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

41 0 0 0,33 0 

Бакалавр 073 Менеджмент 57 0 0 0,33 0 

Бакалавр 075 Маркетинг 28 0 0 0,00 0 

Бакалавр 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

24 0 0 0,00 0 

Бакалавр 101 Екологія 32 0 0 0,00 0 

Бакалавр 181 Харчові 

технології 
53 0 0 0,00 0 

Бакалавр 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 
56 0 0 0,67 0 

Бакалавр 193 Геодезія та 

землеустрій 
45 0 0 0,00 0 

Бакалавр 201 Агрономія 127 0 0 2,00 0 

Бакалавр 204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

56 0 0 0,00 0 

Бакалавр 205 Лісове 

господарство 
35 0 0 0,00 0 

Бакалавр 208 Агроінженерія 181 0 0 0,00 0 

Бакалавр 211 Ветеринарна 

медицина 
83 0 0 0,00 0 

Магістр 071 Облік і 

оподаткування 
14 0 0 1,67 0 

Магістр 073 Менеджмент 29 0 0 1,00 0 

Магістр 075 Маркетинг 11 0 0 0,00 0 

Магістр 101 Екологія 10 0 0 0,00 0 

Магістр 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 
19 0 0 0,67 0 

Магістр 201 Агрономія 33 0 0 1,00 0 

Магістр 204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

14 0 0 0,67 0 

Магістр 205 Лісове 

господарство 
6 0 0 0,00 0 

Магістр 208 Агроінженерія 63 0 0 0,00 0 

Магістр 211 Ветеринарна 

медицина 
61 0 0 2,33 0 

Доктор 

філософії 

211 Ветеринарна 

медицина 
6 0 0 0,00 0 

Доктор 

філософії 073 Менеджмент 
2 0 0 0,00 0 

Доктор 

філософії 

133 Галузеве 

машинобудування 
6 0 0 0,00 0 

Разом: 1226 0 6 23,67 0 

 П1 П2 П3 П4 П5 
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1Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду 

2 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 

3 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 

4 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) 

5 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) 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра відділ 

тощо 

Кількість

6 

Проходил

и 

стажуванн

я в 

іноземних 

ЗВО? 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультуван

ня) не менше 

п’ятьох 
здобувачів 

наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні8 

Науково-

педагогіч

ні 

працівник

и, 

науковий 
ступінь 

та/або 

вчене 

звання9 

Науково-

педагогічн

і 

працівник

и, доктори 

наук 
та/або 

професори

10 

Факультет 

економічний 
Фінансів, 

оподаткування та 

інформаційних 

технологій 

7   4 2 

Факультет 

економічний 

Кафедра 

економіки 

підприємства, 

маркетингу та 

7   5 1 



9 

 

економічної теорії 

Факультет 

економічний 

Кафедра обліку і 

аудиту 

5   4  

Факультет 

економічний 

Менеджменту, 

статистики та 

економічного 

аналізу  

8   5 2 

Факультет 

біологічних і 

харчових 

технологій 

Технологій 

харчових 

виробництв 

4   3 1 

Факультет 

біологічних і 

харчових 

технологій 

Екології та 

безпеки 

життєдіяльності 

5  1 4 1 

Факультет 

біологічних і 

харчових 

технологій 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

5 1  4 1 

ННІ 

Ветеринарної 

медицини 

Інфектології, 

якості та безпеки 

продукції АПК 

5   4 1 

ННІ 

Ветеринарної 

медицини 

Ветеринарної 

хірургії, 

внутрішніх 

хвороб тварин, 

акушерства, 

фізіології та 

мікробіології 

5  1 3  

ННІ Механізації 

сільського 

господарства 

Ремонт машин, 

експлуатація 

енергетичних 

засобів та 

охорони праці 

4    3  

ННІ Механізації 

сільського 

господарства» 

Механізація 

виробничих 

процесів у АПК 

5  1  4  

ННІ будівництва Будівництва та 

архітектури 

6   2   

ННІ будівництва Землевпорядкува

ння і кадастру 

3   1  

ФакультетАгроно

мії 
Селекції, 

рослинництва та 

захисту рослин 

5    1  4  1 

ФакультетАгроно

мії 
Наук про землю 

та лісівництва 

4     3  

- Кафедра 

історико-

філософських 

дисциплін 

5   5 2 
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- Кафедра 

загальноосвітніх 

дисциплін 

8   4 1 

Разом: 91 2 3 62 13 

 П6 П7 П8 П9 П10 

 

6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої 

освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

? 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 

8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове 

керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які протягом 

звітного періоду захистилися в Україні 

9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і мають 

науковий ступінь та/або вчене звання 

10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і мають 

науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем враховуються діячі 

культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, 

педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних планів передбачає індивідуальну 

роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування 

професійної майстерності майбутнього митця, які удостоєні почесних звань: “Народний 

артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, 

“Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник 

України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер народної творчості 

України. 

 

Таблиця 4. Наукометричні показники  

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника11 

ID Scopus 

(за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus12 

ID Web 

of 

Science 

Індекс 

Гірша 
Web of 

Science13 

Економічний Фінансів, 

оподаткування 

та 

інформаційних 

технологій 

Кукса Ігор 

Миколайович 

56509495700 1 P-2638-

2018 

1 

Економічний Фінансів, 

оподаткування 

та 

Єрмошенко 

Анастасія 

Миколаївна 

36053962800 1 N-1090-

2016 
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інформаційних 

технологій 

ННІ 

Будівництва 

Будівництва та 

архітектури 

Фесенко Тетяна 

Григорівна 

57163379800 

 

2   

- Кафедра 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Платков Валерій 

Якович 
6506151721 2   

Разом:   6  1 

   П12  П13 

 

11 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працюють 

у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз 

Scopus або Web of Science 

12 Сума значень 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 наукометричній базі Scopus 

13 Сума значень 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 наукометричній базі Web of Science 

 

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 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ 

тощо 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового, 

науково-

педагогічног

о 

працівника14 

Кількіст

ь 

публікац

ій 

Scopus15 

Назва та 

реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні 

відзнаки) 

Кількіст

ь 

публікац

ій Web of 

Science 16 

Назва та 

реквізити 

публікаці

й Web of 

Science 

(прирівнян

і відзнаки) 

Економічн

ий 

Фінансівоподаткув

ання та 

інформаційних 

технологій 

Кукса Ігор 

Миколайов

ич 

7 1. Кукса І.М. 

Зарубіжний досвід 

державного 

регулювання 

інноваційної діяльності 

АПК / І.М. Кукса // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2013. – № 

11 (149). – С. 43–51. 

2. Кукса І.М. 

Пріоритетні напрями 

розвитку діяльності 

АПК в умовах 

сучасної економіки / 

І.М. Кукса // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2013. – 

№ 12 (150). – С. 51–

56. 

3,. Кукса І.М. 

Проблеми 

формування 

6 1. Kuksa I. 

Land 

management 

prospects / I. 

Kuksa, М. 

Zos-Kior, V. 

Iliin, A. 

Chaikina //  

Economic 

Annals-XXI. 

– 2016. – № 

161(9-10). – 

P. 43-46. 

(одночасно у 

Scopus) 

2. Kuksa I. 

Methodology 

for assessing 

globalisation 

development 

of countries / 

I. Kuksa, М. 
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інноваційної моделі 

розвитку АПК в 

Україні / І.М. Кукса // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2014. – 

№ 1 (151). – С. 105–

109. 

4. Кукса І.М. 

Державні важелі 

активізації зарубіжної 

інвестиційної 

активності в 

контексті розвитку 

національної 

економіки / І.М. 

Кукса //  Актуальні 

проблеми економіки. 

– 2014. – № 2 (152). – 

С. 75–78. 

5. Kuksa I. Land 

management prospects 

/ I. Kuksa, М. Zos-

Kior, V. Iliin, A. 

Chaikina //  Economic 

Annals-XXI. – 2016. – 

№ 161(9-10). – P. 43-

46. (одночасно у Web 

of Science) 

6. Kuksa I. 

Methodology for 

assessing globalisation 

development of 

countries / I. Kuksa, М. 

Zos-Kior, Iu. 

Samoilyk, M. Storoška 

// Economic Annals-

XXI. – 2017. – № 

168(11-12). – P. 4-8. 

(одночасно у Web of 

Science) 
7. Kuksa I. 

Development of the 

Export/Import 

Activities Supply Chain 

of the Construction 

Industry of Ukraine / I. 

Kuksa, I. Markina, S. 

Tereshenko, M. 

Heyenko, I. Shulzhenko 

// International Journal 

of Supply Chain 

Management.  Vol 8, 

No 1 (2019).  – Режим 

доступу до ресурсу: 
http://ojs.excelingtech.

co.uk/ index.php / 

IJSCM / article / view / 

2550. 

Zos-Kior, Iu. 

Samoilyk, M. 

Storoška // 

Economic 

Annals-XXI. 

– 2017. – № 

168(11-12). – 

P. 4-8. 

(одночасно у 

Scopus) 

3. Кукса І.М. 

Методологіч

ні підходи 

до 

оптимізації в 

економіці / 

І.М. Кукса, 

О. А. 

Лаговська, 

А. В. 

Савіцький, 

О. Г. Бірюк 

// Фінансово-

кредитна 

діяльність: 

проблеми 

теорії та 

практики. 

Збірник 

наукових 

праць. 

Випуск 

2(25)/2018. – 

С. 295-304. 

4. Kuksa I. 

Additional 

opportunities 

for the 

systematizati

on of the 

marketing 

research for 

resource 

conservation 

practice / I. 

Kuksa, V. 

Nitsenko, A. 

Mardani, L. 

Sudarkina // 

Management 

Theory and 

Studies for 

Rural 

Business and 

Infrastructure 

Development. 

– 2018. – 

Vol. 40. – 

No. 3. – P. 

361–368. 
5. Кукса І.М. 

Фінансове 

забезпечення 
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індивідуаліз

ації рівня 

оплати 

праці/ І.М. 

Кукса, Л. В. 

Васюренко // 

Фінансово-

кредитна 

діяльність: 

проблеми 

теорії та 

практики. 

Збірник 

наукових 

праць. 

Випуск 

3(26)/2018. – 

С. 469-476. 

6. Kuksa I. 

Alternative 

interpretation 

of calculation 

of the unified 

tariff scale in 

the wage 

system / L. 

Vasyurenko, 

M. Storoška 

// 

Management 

Theory and 

Studies for 

Rural 

Business and 

Infrastructure 

Development. 

– 2019. – 

Vol. 41. – 

No. 1. – P. 

77–85. 

  Єрмошенк

о 

Анастасія 

Миколаївн

а 

15  1. Yermoshenko A.M. 

Approaches to 

evaluating the quality 

of voluntary medical 

insurance services in 

Ukraine / A.M. 

Yermoshenko, V.V. 

Trynchuk // Актуальні 

проблеми економіки. 

– 2016. - № 9 (183). -  

С. 285- 293. 

2. Єрмошенко А.М. 

Окремі стратегічні 

аспекти управління 

страховими 

компаніями / А.М. 

Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2013. - 

№ 11(149).- С. 128-

135. 

3. Єрмошенко А.М. 

Основні вихідні 
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положення 

динамічного 

фінансового аналізу в 

страхуванні / А.М. 

Єрмошенко. К.С. 

Горячева // Актуальні 

проблеми економіки. 

– 2014. – №11 (161). – 

С.278-282. 

4. Єрмошенко А.М. 

Аналіз симптомів 

неплатоспроможності 

банків у країнах з 

перехідною 

економікою / А.М. 

Єрмошенко. К.С. 

Горячева // Актуальні 

проблеми економіки. 

– 2014. – №10 (160). – 

С.380-389. 

5. Єрмошенко А.М. 

Особливості 

побудови системи 

оплати праці і 

мотивації у 

фінансових установах 

/ А.М. Єрмошенко. 

К.С. Горячева // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2014. – 

№8 (158). – С.284-

289. 

6. Єрмошенко А.М. 

Методичний підхід 

до аналізу 

стресостійкості 

страхових компаній / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2016. – 

№7 (181). – С.369-

377. 

7. Єрмошенко А.М. 

Порівняння основних 

моделей банківського 

страхування / А.М. 

Єрмошенко 

//Актуальні проблеми 

економіки. – 2008. - 

№3(81). – С. 167-175 . 

8. Єрмошенко А.М. 

Ризики діяльності 

страховиків та шляхи 

їхнього зменшення / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – №6 (96). 

– 2009. – С. 207-216 . 

9. Єрмошенко А.М. 

Аналіз сценаріїв як 

інструмент протидії 

ризикам взаємодії 

страховиків і 
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комерційних банків / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – №10. – 

2009. – С. 88-97. 

10. Єрмошенко А.М. 

Види державної 

політики та їхній 

вплив на банківський 

і страховий сектори / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – №8 (98). 

– 2009. – С. 215-223 . 

11.  Єрмошенко А.М. 

Параметри успіху 

взаємодії страхового 

сектора і банківської 

сфери / А.М. 

Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – №4. – 

2010. – С.204-212 

12. Єрмошенко А.М. 

Досвід захисту прав 

споживачів 

фінансових послуг 

Республіки Польща / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2010. – 

№7 (109). – С.196-205 

. 

13. Єрмошенко А.М. 

Підходи до оцінки 

ефективності 

інтеграції страхових 

компаній з банками / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2010. – 

№10 (112). – С.117-

125 . 

14. Єрмошенко А.М. 

Теоретичні і 

практичні аспекти 

забезпечення 

вільного доступу до 

страхових послуг / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2011. – 

№5. – С.195-201  

15. Єрмошенко А.М. 

Управління ризиками 

взаємодії страхових 

компаній з банками / 

А.М. Єрмошенко // 

Актуальні проблеми 

економіки. – 2011. – 

№6. – С. 191-200 . 
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ННІ 

Будівницт

ва 

Будівництва та 

архітектури 

Фесенко 

Тетяна 

Григорівн

а 

6 1. Моделювання 

прийняття рішення щодо 

оцінки змісту 

будівельного проекту в 

умовах девелопменту 

курортно-рекреаційної 

території / Т.Г. Фесенко, 

Г.Г. Фесенко, Д.М. 

Мінаєв // Easten-European 

Journal of Interorise 

Technologies. – 2016. – 

Vol. 1. - №3(79). – Р. 32-

37. 

2. E-Readiness evaluation 

modelling for the 

monitoring programs E-

Government at the national 

level (for the example of 

Ukraine) / T. Fesenko, G. 

Fesenko // Easten-European 

Journal of Interorise 

Technologies. – 2016. – 

Vol 3. – № 3(81). – P. 28–

35. doi: 10.15587/1729-

4061.2016.71606 

3. Developing gender 

maturity models of project 

and programme 

management system / T. 

Fesenko, G. Fesenko // 

Easten-European Journal 

of Interorise Technologies. 

– 2017. – Vol. 1. – 

№3(85). – P. 46–55. doi: 

10.15587/1729-

4061.2017.28031. 
4. The safe city: 

developing of GIS tools 

for gender-oriented 

monitoring (on the 

example Kharkiv city, 

Ukraine) /  
T. Fesenko, G. Fesenko, 

N. Bibik //  

Easten-European Journal 

of Interorise Technologies. 

– 2017. – Vol. 3. – 

№2(87). – P. 25–33. doi: 

10.15587/1729-

4061.2017.103054. 

5. Modeling of maturity of 

gender-oriented project 

management office. 

Eastern-European Journal 

of Interiorise Technologies 

/ Fesenko T., 

Shakhov A., Fesenko G. – 

2017. Vol. 5. № 3(89). 

Р. 30–38. 

doi: 10.15587/1729-

4061.2017.110286. 

6. Modeling of customer-

oriented construction 

project management using 

the gender logic systems. 

Eastern-European Journal 

of Interiorise Technologies 

/  
Fesenko T., Shahov A., 

Fesenko G., Bibik N., 

Tupchenko V. – 2018. 
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 Кафедра 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Платков 

Валерій 

Якович 

15 1. Dislocation 

hysteresis in mixed 

state of superconductor 

II type / Biloshapka, 

V.Y., Semenova, K.S., 

Platkov, V.Y., 

Pimenov, D.O. // 

Journal of Nano- and 

Electronic Physics. – 

2018.  
2. Dynamics of 

dislocations in solid 

solutions at alternating 

stresses / Beloshapka, 

V.Y., Semenova, K.S., 

Platkov, V.Y. // 

Ukrainian Journal of 

Physics. - 2010  
3. Complex regular and 

chaotic dynamics of 

individual dislocations 

under conditions of 

inertia effect 

manifestation / 

Beloshapka, V.Ya., 

Platkov, V.Ya // 

Metallofizika i 

Noveishie Tekhnologii. 

– 2009.  
4. Inelastic dislocation 

phenomena at different 

levels of damping / 

Beloshapka, V.Ya., 

Gurianov, V.G., 

Platkov, V.Ya // Fizika 

Nizkikh Temperatur 

(Kharkov). - 2000  
5. Dislocation-related 

inelastic phenomena at 

different damping levels 

/ Beloshapka, V.Ya., 

Gur'yanov, V.G., 

Platkov, V.Ya // Low 

Temperature Physics. - 

2000  
6. Non-linear absorption 

of longitudinal long 

wavelength ultrasound 

and the modulus defect 

in chromium single 

crystals / Pal'-Val', L.N., 

Pal'-Val', P.P., Platkov, 

V.Ya., Sul'zhenko, V.K. 

// Russian Ultrasonics. – 

1987.  
7. Effect of Pressure on 

the Internal Friction in 

Zinc Single Crystals 

with Twins / Nosolev, 

I.K., Zaytsev, V.I., 

Platkov, V.Ya. // 

Crystal Research and 

Technology. – 1986.  
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8. Dislocation mobility 

and overcoming of 

local barriers at low 

temperature as deduced 

from internal friction 

data. - Startsev, V.I., 

Platkov, V.Ya. // 

Materials Science 

Monographs. – 1984.  
9. The Static and 

Dynamic Hysteresis 

Responsible for the 

Dislocational 

Amplitude Dependent 

Internal Friction. I. 

Theory / Roshchupkin, 

A.M., Platkov, V.Ya. // 

Physica status solidi 

(a). – 1982.  
10. Determination of 

strain amplitudes in an 

ultrasonic wave at 

helium temperatures / 

Pal'-Val', L.N., Pal'-

Val', P.P., Platkov, 

V.Ya. // Instruments 

and experimental 

techniques New York. 

– 1979.  

11. High-amplitude 

ultrasonic oscillations 

and dislocation 

unpinning in lead at 4. 

2 degree k / Pal'-Val', 

L.N., Platkov, V.Ya. // 

Soviet Journal of Low 

Temperature Physics. – 

1978.  

12. High-frequency 

dislocation internal 

friction in bismuth 

single crystals at 4. 2-

300 degree k / Pal'-

Val', P.P., Platkov, 

V.Ya. // Soviet Journal 

of Low Temperature 

Physics – 1977.  

13. Temperature 

dependence of the 

dislocation drag 

constant in antimony / 

Pal‐Val, P.P., Platkov, 

V.Ya., Startsev, V.I. // 

Physica status solidi 

(a). – 1976.  

14. The nature of the 

change in the 

conditions for 

surmounting pinning 

centers by dislocation 

in lead at the 

superconducting 

transition / Pal-Val, 
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L.N., Platkov, V.Ya. // 

Journal of Low 

Temperature Physics. – 

1974.  

15. Amplitude-

dependent internal 

friction in 

superconducting and 

normal indium / 

Platkov, V.Ya., 

Polunina, L.N., 

Startsev, V.I. // Journal 

of Low Temperature 

Physics. – 1973.  

Разом: 4     

 П14     

 

14 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду), який має не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science 

15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до 

наукометричної бази Scopus 

16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до 

наукометричної бази Web of Science 

До числа таких публікацій прирівнюються: 

дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів (лауреатів) 

міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних 

реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури і мистецтв, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до 

навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і 

навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього 

митця); 

призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків 

світу та Європи з видів спорту, які визнані центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, 

які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких 

відповідно до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування спортивної 

майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності 

спортсмена). 

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-

педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам 

 

Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

 
 

Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, 

які входять з ненульовим 

коефіцієнтом впливовості до 0 
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наукометричних баз17 П17 

Кількість спеціальностей18 

П18 

15 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

101 Екологія 

181 Харчові технології 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

193 Геодезія та землеустрій 

201 Агрономія 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

205 Лісове господарство 

208 Агроінженерія 

211 Ветеринарна медицина 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, що 

зареєстровані закладом вищої 

освіти та/або зареєстровані 

(створені) його науково-

педагогічними та науковими 

працівниками19 П19 2 

 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом 

вищої освіти та/або його 

науково-педагогічними та 

науковими працівниками20 П20 0 

 

 

17 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до 

наукометричних баз Scopus, Web of Science, що видаються закладом вищої освіти 
18 Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 

вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного періоду (відповідно до переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) 
19 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: 

для усіх закладів вищої освіти - винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів 

рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп’ютерних програм, компіляцій даних (баз 

даних); 

для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за відповідними 

спеціальностями, - літературних творів, перекладів літературних творів, творів живопису, 

декоративного мистецтва, архітектури, архітектурних проектів, скульптурних, графічних, 
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фотографічних творів, творів дизайну, музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач 

(програм) організацій мовлення, медіатворів, сценічних постановок, концертних програм 

(сольних та ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, аранжувань, рекламних творів; 

20 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. Об’єкт права інтелектуальної власності 

вважається комерціалізованим у звітному періоді, якщо у цьому період заклад вищої освіти 

отримував роялті за користування цим об’єктом, або здійснив відплатне відчуження 

майнових прав на такий об’єкт. 

 

Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному 

державному кваліфікаційному іспиті21 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціальність 

Кількість 

здобувачів 

вищої освіти, 

які взяли участь 

у ЄДКІ 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в 

межах 25 

відсотків кращих 

серед учасників 

відповідного 

іспиту 

Частка здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 25 

відсотків кращих серед 

учасників відповідного 

іспиту 

- - - - - 

Середньозважений показник22: П21 

 

21 Заповнюється лише закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено 

атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

22 Середньозважений показник розраховується за формулою: 

 

 
де: 

 – середньозважений показник; 

– частка здобувачів вищої освіти, які продемонстрували результати в межах 25 відсотків 

кращих серед учасників відповідного іспиту за k-ою спеціальністю та ступенем; 

 – загальна кількість здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти, які взяли участь у 

ЄДКІ за k-ою спеціальністю та ступенем. 

Таблиця 8. 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 

94,30 

 

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 

19,77 
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періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання П1/П9 

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 (крім закладів вищої освіти, які не здійснюють  

підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальностями, для яких передбачено атестацію у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту) П21 

0 

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  

2,20 

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 

0,49 

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 

23,67 

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 

0 

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 

0,08 
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наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і 

наукових працівників цього закладу(П12+П13)/П6 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не 

менше п’яти наукових 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 П14*100/П6 

4,40 

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 

3,30 

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 

2,2 

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 

 


