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Звітний період – 2018 рік 

 
І. Повідомлення про виконання обов'язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
Повідомляємо, що Національна академія державного управління при 

Президентові України (далі – Національна академія) та її регіональні 
інститути державного управління виконують 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 агентством із забезпечення 
якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є 
обов'язковим); 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти Національної академії розроблена та функціонує відповідно до 
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 
Національній академії схваленого рішенням Вченої ради Національної академії 
(протокол № 249/8-2 від 06 липня 2017 року), затвердженого наказом президента 
Національної академії №263 від 1 серпня 2017 року. 
 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти; 
 

У Національній академії відсутні раніше виявлені порушення Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

 
4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в якому 

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності; 
НАДУ (м.Київ) 

Відповідно до завдань Стратегії розвитку Національної академії 
державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки (далі – 
Стратегія), яка передбачає створення єдиного електронного наукового та 
освітньо-методичного середовища та запровадження системи забезпечення 
якості управління в Національній академії, розроблена та затверджена 
Концепція розвитку інформаційно-комунікативної інфраструктури 
Національної академії “Електронна академія” (далі – Електронна академія), на 

http://academy.gov.ua/
http://www.dridu.dp.ua/
http://lvivacademy.com/
http://www.oridu.odessa.ua/
http://www.kbuapa.kharkov.ua/
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базі якої побудовано єдине інформаційне середовище Національної академії. 
Для забезпечення управління освітнім процесом використовують 

програмний комплекс “Єдина Державна Електронна База з питань Освіти” 
(ЄДЕБО), за допомогою якого здійснюються облік абітурієнтів і супровід 
вступної кампанії, облік контингенту здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників, формування документів про освіту, ліцензій на 
провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію; студентських 
квитків та ін., а також представлення відомостей інформаційного характеру та 
обробки статистичних даних. 

В Національній академії впроваджена система дистанційного навчання 
“Прометей”, основним завданням якої є використання технологій 
дистанційного навчання в навчальному процесі Національної академії (в тому 
числі, організаційно-технічне забезпечення та адміністрування комп’ютерного 
тестування вступників, а також в рамках навчального процесу за всіма формами 
навчання). 

Система дозволяє виконувати функції доставки інформації (електронний 
підручник, презентації, тематики форумів, контрольних та курсових робіт, 
календарний план вивчення дисципліни, критерії оцінок виконаних завдань, 
список літератури, оголошення, посилання на освітні ресурси), комунікації, 
організацію групової та індивідуальної (обмін файлами) роботи слухачів, 
контроль знань за допомогою тестування. 

Система забезпечує можливість проведення навчальних заходів із 
застосуванням дистанційних технологій, фіксацію всього процесу навчання в 
електронних базах даних та подальше зберігання відповідно до визначених 
норм, можливість ведення та формування звітності за результатами всіх 
оцінюваних навчальних заходів з кожної дисципліни в електронному вигляді з 
подальшим друком (відомості, рейтинги успішності, залікові книжки, кількість 
перевірених навчальних заходів). 

В Національній академії впроваджено автоматизовану інформаційну 
бібліотечну систему “Ірбіс”, яка забезпечує комплексну автоматизацію усіх 
бібліотечних процесів: адміністрування, каталогізація, редагування баз даних 
відповідно до міжнародних, міждержавних, національних бібліографічних 
стандартів та форматів. 

Створено електронну бібліотеку, до складу якої входить електронний 
каталог із посиланнями до повнотекстових документів та електронна база 
повнотекстових документів з можливістю пошуку в ній. 

Функціонує веб-сайт бібліотеки та сайт повнотекстових електронних 
документів. Надається доступ в режимі он-лайн до зарубіжних повнотекстових, 
реферативних та довідкових баз даних наукової інформації EBSCO 
PUBLISHING, Web of Science, Scopus. Проводиться постійне оновлення 
інформаційного ресурсу OpenAccess з метою доступу до баз даних іноземних 
періодичних видань в галузі публічного управління та адміністрування. 

Створено Корпоративний електронний каталог Національної академії та 
Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського регіональних 
інститутів державного управління Національної академії. 

В Національній академії запроваджено інструментарій для формування 
електронної бази наукових продуктів Національної академії та її регіональних 
інститутів, призначених для подальшого використання в діяльності органів 
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публічної влади – цифровий інституційний репозитарій Національної академії 
на базі вільного (відкритого) програмного забезпечення DSpace 6.1. 

Призначенням інституційного репозитарію є накопичення, збереження, 
розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного 
доступу до наукових досліджень викладацького складу, працівників та слухачів 
Національної академії. 

В Національній академії на базі OPTiMA-WorkFlow – відкритої 
комплексної платформи для створення автоматизованих систем управління 
документами, впроваджено електронну систему документообігу, яка забезпечує 
реєстрацію, передачу виконавцю, контроль виконання та збереження 
електронних сканованих копій документів. Систему ліцензовано для 
одночасного використання на 60 робочих місцях, що охоплює усі структурні 
підрозділи Національної академії. 

В рамках реалізації проекту Електронної академії здійснюється 
модернізація системи (з перенесенням на програмну платформу Microsoft 
SharePoint 2016) для організації обігу електронних документів. 

Зовнішній портал Національної академії виконує функції представництва 
Національної академії в мережі Інтернет та виступає єдиною точкою доступу до 
відповідних інформаційних веб-ресурсів Національної академії, містить 
інформацію про місію, мету та завдання Національної академії, її структуру, 
освітні послуги та шляхи партнерства, наукові дослідження та здобутки, анонси 
та звіти щодо подій, які відбуваються в Національній академії, іншу публічну 
інформацію, розпорядником якої є Національна академія, тощо. 

Для централізованого захищеного зберігання документів, організації 
внутрішньої взаємодії підрозділів Національної академії та створення зручного 
єдиного вікна доступу до інформаційних ресурсів у Національній академії, 
структуризації, пошуку та зберігання інформації, спільної колективної роботи 
над документами, інформування працівників про події Національної академії, 
створено внутрішній портал Національної академії. 

На внутрішньому порталі розміщено веб-сторінки для кожного 
структурного підрозділу Національної академії. 

2018 року було оновлено Положення про зовнішній та внутрішній веб-
портали Національної академії. 

В Національній академії впроваджено автоматизований облік працівників 
та аналіз руху персоналу, підготовку і реєстрацію кадрових наказів, розробку 
штатного розпису з використанням комп’ютерної системи “Кадри”. 

Система автоматизації управління фінансово-господарчою діяльністю 
університету використовує програмне забезпечення ведення бухгалтерського 
обліку та звітності з модулями заробітної плати та стипендії (ДП “Інфотех”). 

До системи автоматизації управління адміністративно-господарчою 
діяльністю Національної академії також входять такі програмні продукти: 
- web-портал “е-звітність“ (веб-технологія) – система подання електронної 

звітності клієнтами ДКСУ; 
- “М.Е.Doc”– система формування та подання до органів державної 

податкової служби засобами телекомунікаційного зв’язку податкової 
звітності та інших документів; 

- ”Інфодиск”(мережева версія) – нормативна база для бухгалтерів, 
економістів, юристів, кадровиків; 
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- ”ДУС Держмайно” – автоматизована система подання звітності до 
ропорядника бюджетних коштів. 

ДРІДУ 
Єдиним інформаційним середовищем Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України є автоматизація основних процесів діяльності. 

Для забезпечення управління освітнім процесом використовується Єдина 
державна електронна база освіти (ЄДЕБО), за допомогою якої здійснюється 
супроводження вступної кампанії, облік контингенту здобувачів  вищої освіти 
та науково-педагогічних працівників, формування ліцензії на провадження 
освітньої діяльності, замовлення документів про освіту та студентських 
квитків. 

На виконання положень Кодексу академічної доброчесності щодо 
запобігання та виявлення плагіату у наукових роботах викладачів, навчальних 
та випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти 
використовується програмне забезпечення «ПлагиатаНЕТ». У комп’ютерному 
класі інстальовано робочі місця доступу, програмне забезпечення налаштовано 
на перевірку по зовнішніх джерелах у Інтернет-середовищі та внутрішніх по 
депозитарію магістерських робіт попередніх років. 

Складовими єдиного інформаційного середовища в інституті також є: 
локальна обчислювальна мережа, система дистанційного навчання «Прометей», 
Система дистанційного навчання G suite for education, Відокремлена локальна 
обчислювальна мережа бухгалтерії. 

Локальна обчислювальна мережа, до якої підключено 66 робочих місць у 
структурних підрозділах інституту, 76 робочих місць у комп’ютерних класах, 9 
точок доступу Wi-Fi. Через локальну обчислювальну мережу для кожного  
робочого місця забезпечено:  
- широкосмуговий доступ до Інтернет-ресурсів через провайдера 

«Мережевий оператор УРАН»;  
- обмін службовою інформацією в межах інституту;  
- антивірусний захист шляхом мережного використання програмного 

забезпечення ESET NOD32 Antivirus;  
- роботу поштового сервісу домену vidr.dp.ua; 
- збір та доступ всіх користувачів до бази навчально-методичних 

матеріалів (мережевий диск О).   
Система дистанційного навчання «Прометей». Використовується для 

забезпечення процесу навчання зі спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» за заочно-дистанційною формою (через Інтернет-мережу), а 
також для проведення вхідного та вихідного тестування за всіма іншими 
спеціальностями та формами навчання (у комп’ютерних класах).  

Система дистанційного навчання G suite for education. На цей час в ній 
зареєстровано 786 акаунтів. Дозволяє забезпечувати такі процеси: 
- дистанційне та заочне навчання (усі слухачі магістратури денної та 

заочної форм навчання, слухачі короткотермінових курсів підвищення 
кваліфікації отримали власні акаунти в системі); 

- електронний документообіг; в систему заведені акаунти всіх працівників 
структурних підрозділів інституту, що дозволяє не тільки передавати 
документи в електронному вигляді, але й контролювати терміни 
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ознайомлення та опрацювання документів;    
- створення календарних графіків виконання робіт, зокрема проведення 

навчального процесу; 
- створення електронної бібліотеки, бази знань та бази документів 

інституту.  
Відокремлена локальна обчислювальна мережа бухгалтерії. Для 

забезпечення роботи бухгалтерського відділу використовуються такі програмні 
комплекси: «М.Е.Док», «Парус-Підприємство», «Zorro 2.2», криптосервер 
віддаленого доступу до обласного казначейства.  
ЛРІДУ 

Єдиним інформаційним середовищем Львівського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України є система «Прометей». Система дозволяє проводити 
навчання і перевірку знань в корпоративних мережах і мережі Інтернет, крім 
того, її можна використовувати як додатковий засіб для традиційних форм 
навчання. 

Одна з можливостей системи - створення розподіленого освітнього 
середовища. СДН «Прометей» дозволяє організовувати ефективну взаємодію 
філій з навчальними центрами з використанням сучасних мережевих 
технологій. З навчально-методичних центрів в регіональні відділення в 
електронному вигляді пересилається інформація про курси і власне навчальні 
матеріали. Управління навчальним процесом виконується децентралізовано: 
регіональні відділення самостійно працюють з місцевими слухачами і 
передають в навчально-методичні центри результати перевірки знань або 
навчання. 

В системі реалізовані такі автоматизовані функції: 
- управління навчальним процесом; 
- розподіл прав доступу до освітніх ресурсів і засобів управління 

системою; 
- розмежування взаємодії учасників освітнього процесу; 
- ведення журналів активності користувачів навчального комплексу; 
- навчання і оцінка знань в середовищі Інтернет, в корпоративних і 

локальних мережах. 
СДН «Прометей» дозволяє вирішувати наступні завдання: 

- організацію перевірки знань через Інтернет, в корпоративних і локальних 
мережах; 

- організацію навчального процесу з різним ступенем відповідності 
класичної моделі університетської освіти. При цьому окремі етапи 
навчального процесу і елементи моделі можуть залишатися незадіяними; 

- створення розподіленої освітньої мережі. 
Система «Прометей» включає наступні підсистеми: 

- підсистему реєстрації; 
- підсистему замовлень; 
- підсистему платежів; 
- підсистему управління групами; 
- підсистему бібліотеки навчальних матеріалів; 
- підсистему календарного плану; 
- підсистему тестування (оцінювання навчальних досягнень); 
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- підсистему обміну інформацією (засоби спілкування); 
- підсистему адміністрування; 
- підсистему управління порталом; 
- підсистему звітів; 
- дизайнер тестів; 
- інтерфейс користувача. 

Підсистема реєстрації дозволяє слухачам і кандидатам переглядати 
списки навчальних курсів, детальну інформацію щодо пропонованих курсів і 
програм навчання, формувати замовлення («кошик»), вводити свої персональні 
дані і відправляти замовлення на обробку. Ваше замовлення курси можна 
видаляти з кошика до підтвердження замовлення. 

Підсистема замовлень дозволяє організатору переглядати інформацію про 
замовлення, редагувати або видаляти його, переглядати графік надходження 
платежів, пов'язаних із замовленням, а також зараховувати слухачів в групи. 

Підсистема платежів дозволяє організатору реєструвати і обробляти 
платіжні документи, розподіляти платежі між замовленнями і відслідковувати 
графік надходження платежів. 

Підсистема управління групами дозволяє об'єднувати слухачів у групи, 
закріплювати за групами тьюторів (викладачів) і виконувати адміністративні 
операції на рівні груп, що істотно полегшує управління навчальним процесом, 
до якого залучено великі потоки слухачів. 

Підсистема бібліотеки дозволяє зберігати в системі «Прометей» 
навчальні посібники в будь-якому файловому форматі, закріплювати їх за 
певними курсами або робити загальнодоступними. Підсистема бібліотеки 
розмежовує доступ учасників навчального процесу і, крім того, збирає 
статистику звернень слухачів. 

Підсистема календарного плану дозволяє створювати план-графік 
вивчення курсу, що складається з переліку заходів. Кожному заходу ставляться 
у відповідність терміни проведення, тип, можливість оцінки і інші параметри. 
Допускається коригування календарного плану тьютором для кожного слухача 
окремо: додавання заходи або видалення раніше доданого заходи, а також зміна 
термінів заходів. За результатами проведення заходів тьютор може виставляти 
відмітки слухачам, оцінюючи їх успіхи у вивченні курсу. 

Підсистема тестування реалізує перевірку навчальних досягнень слухачів. 
Навчальні досягнення слухачів оцінюються в режимі самоперевірки або іспиту. 
Підсистема тестування підраховує набраний бал і видає звіт про результати. 
Крім того, в підсистемі передбачено режим роботи над помилками і нелінійне 
виконання тесту (можливість повертатися до пропущених питань). 

Підсистема обміну інформацією забезпечує спілкування між учасниками 
навчального процесу за допомогою таких засобів: форуму, чату, поштової 
розсилки, дошки оголошень, обміну файлами. 

Підсистема адміністрування автоматизує створення і супровід об'єктів 
системи, таких, як курси, програми навчання, слухачі, персонал, форуми тощо. 

У підсистемі реалізовано управління ролями користувачів, що дозволяє 
розмежовувати повноваження учасників навчального процесу, розділяти їх 
області видимості, а також формувати перелік доступних їм команд 
призначеного для користувача інтерфейсу. 

Підсистема управління порталом дозволяє додавати, редагувати і 
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видаляти інформацію в розділи порталу. Функціонал Порталу відділений від 
основної частини Прометея, що дозволяє вільно змінювати дизайн Порталу, 
додавати функціонал, а також відключити портал, не зачіпаючи функціонал 
основної частини СДН 

Мультимедіа-сервер дозволяє передавати по мережі потокове відео / 
аудіо в «прямий» трансляції або за запитом слухача, а також здійснювати 
мовлення презентацій в форматі Microsoft PowerPoint. 

Підсистема звітів дозволяє отримувати статистику по навчальному 
процесу у вигляді спеціалізованих звітів. 

Дизайнер тестів являє собою засіб створення і редагування тестів. 
Реалізує перевірку формальної коректності тестів. 

Інтерфейс користувача забезпечує взаємодію користувачів з сервером 
навчального комплексу за допомогою веб-браузера. Кожному учаснику 
навчального процесу доступні тільки ті функції системи, на які у нього є 
повноваження. Крім того, інтерфейс користувача забезпечує інтеграцію 
підсистем і доступ учасників навчального процесу до підсистем. 

Повноваження визначаються роллю учасника (адміністратор, організатор, 
тьютор, слухач). 
ОРІДУ 

Єдиним інформаційним середовищем Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України є локальна обчислювальна мережа, яка забезпечує якісну 
та сучасну організації навчального процесу та виконання програм підготовки 
фахівців, що передбачають інтерактивні форми навчання та певного 
програмного забезпечення. Інститут має  
6 комп’ютерних класів загальною площею 277,1 кв.м. Загальна кількість 
комп’ютерів, яка задіяна безпосередньо у навчальному процесі, складає  
90 одиниць. 

До складу локальної обчислювальної мережі входять 19 комутаційних 
вузлів, декілька серверів дистанційного навчання, студентський сервер, 
фотосервер, відеосервер, сервер веб сайту інституту, інформаційний сервер, 
сервер відеоспостереження. Для подальшого поліпшення якості доступу в 
мережу Інтернет та роботи онлайн ресурсів інституту (сайт інституту, сервера 
дистанційного навчання і так далі) в 2018 була збільшена швидкість інтернет 
каналів інституту до 500 Мбіт/с. В адміністративній будівлі інституту 
розгорнуті WIFI зони (читальний зал бібліотеки, актовий зал інституту, деканат 
факультету державного управління, кафедра управління проектами, навчальна 
аудиторія 207, четвертий поверх будівлі). 

З 2006 року в інституті запроваджена система дистанційного навчання 
(СДН) «Прометей». Сьогодні ця система підтримує комунікацію з заочною 
формою навчання. У вересні 2018 року створено окремий сервер СДН 
«Прометей», якій підтримує комунікацію з денною формою навчання.  

В світовій інформаційній мережі Інтернет інститут представлено сайтом 
(www.oridu.odessa.ua). Додатково, для представлення інформаційних ресурсів 
інституту у мережі Інтернет використовуються два доменних імені 
(lde.oridu.odessa.ua, dlc.oridu.odessa.ua).  

Мультимедійні технології активно впроваджуються в навчальний процес. 
Зараз, для проведення навчальних занять в інституті задіяно 45 одиниць 
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мультимедійного обладнання. У 2018 році інститутом придбано 5 
мультимедійних проекторів для забезпечення навчального процесу. В 22 
навчальних аудиторіях встановлені стаціонарні мультимедійні комплекси до 
складу яких входять інтерактивні дошки. Кафедрами розроблені тести для 
забезпечення перевірки якості навчання за допомогою системи дистанційного 
навчання Протемей для слухачів заочної, денної та вечірньої форм навчання, 
які вивчають навчальні дисципліни кафедр. 

В рамках існуючого фінансування щорічно проводяться роботи з 
модернізації існуючої ІТ інфраструктури інституту. Так у 2018 році за рахунок 
бюджетних коштів інституту придбано 27 комп'ютерів для оновлення 
комп'ютерного класу (аудиторія 306, 307). Завдяки міжнародному 
співробітництву Інститут отримав 10 ноутбуків від Генерального консульства 
КНР в Одесі для забезпечення навчального процесу. 
ХРІДУ 

Єдине інформаційне середовище Харківського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України забезпечує автоматизацію основних процесів 
управлінської, освітньої, наукової та фінансово-господарчої діяльності.  

Для забезпечення управління освітнім процесом використовують 
програмний комплекс «Єдина Державна Електронна База з питань освіти» 
(ЄДЕБО), за допомогою якого здійснюються облік абітурієнтів і супровід 
вступної кампанії, облік контингенту здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників, формування документів про освіту, ліцензій на 
провадження освітньої діяльності.  

Окремо використовують: online-систему звітування науково-педагогічних 
та наукових працівників; електронну форму реєстрації студентів на вибіркові 
міжфакультетські дисципліни.  

У Харківського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України 
технологія дистанційного навчання реалізована на базі СДН «Прометей». 
Система дозволяє виконувати такі функції:  
- організувати навчальний процес (визначити навчальний графік кожного 

навчального модуля, надати перелік завдань та критерії їх оцінювання, 
тематики підсумкових та індивідуальних робіт); 

- розмістити навчальні матеріали (електронний підручник, презентації, 
бібліотеку); 

- забезпечити комунікацію слухачів з тьютором, слухачів між собою, з 
адміністраторами СДН «Прометей»; 

- забезпечити проведення комунікативних заходів (семінарські 
заняття/форуми, практичні роботи/обмін файлами); 

- здійснити контроль знань за допомогою тестування (тест-самоперевірка, 
тест-іспит). 
СДН «Прометей» задіяна не лише у дистанційному навчанні заочної 

формі, але як система для тестування на всіх формах навчання. 
В інституті впроваджено систему перевірки магістерських робіт на 

наявність запозичень. Для здійснення цієї діяльності використовується 
програма Plagiatus_V1.4. 
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З метою інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної та наукової 
роботи в бібліотеці ХарРІ НАДУ автоматизовано всі бібліотечні процеси. В 
Інституті у 2005 році придбана і встановлена автоматизована бібліотечна 
система «ІРБІС», яка складається із 6 автоматизованих робочих місць (АРМів): 
«Адміністратор», «Каталогізатор», «Комплектатор», «Книгозабезпеченість», 
«Книговидача», «Читач». 

Основа автоматизації бібліотечних процесів – створення електронного 
каталогу (ЕК). Весь книжковий фонд внесений до ЕК і на 24.04.2019 обсяг ЕК 
ХарРІ НАДУ складає 88882 записи. ЕК включає бази даних (БД): «Книжковий 
фонд» – 19877 записів, «Статті з журналів і збірників» – 51095 записів, а також 
БД електронного каталогу НАДУ (м. Київ) – 17910 записів. На базі бібліотеки 
Національної академії державного управління при Президентові України (далі - 
НАДУ) та ліцензованого програмного забезпечення АБІС ІРБІС створено єдину 
інтегровану інформаційно-бібліотечну систему – «Корпоративний електронний 
каталог», який містить інформацію про наявність видань у бібліотечних фондах 
НАДУ та її регіональних інститутів, і функціонує в режимі відкритого доступу. 
На сайті нашого Інституту розміщено гіперпосилання на Корпоративний 
каталог.  

Процес поповнення ЕК новими записами продовжується одночасно з 
новими надходженнями видань до бібліотеки через АРМи «Комплектатор» та 
«Каталогізатор». Індивідуальний та сумарний облік видань, складання актів на 
даровані видання та актів на списання літератури, формування книжкових 
формулярів та штрих-кодів повністю автоматизовані. 

У АРМі «Книгозабезпеченість», згідно навчальним планам, сформовано 
БД «ВУЗ» (перелік спеціальностей, дисциплін), БД «Студенти і слухачі» 
(кількість осіб по факультетах, курсах), та створені зв’язані записи між 
навчальними дисциплінами та електронним каталогом. Викладачі Інституту 
мають змогу одержати в бібліотеці у друкованому або електронному вигляді 
інформацію відносно книгозабезпечення будь-якої дисципліни, спеціальності 
або курсу. 

Для функціонування АРМа «Книговидача» проведено штрих-кодування 
всього бібліотечного фонду, створено БД «Читачі» за контингентом, що дало 
можливість автоматизувати процес обслуговування користувачів. 

Підключення бібліотеки до локальної мережі Інституту дало можливість 
постійного взаємозв’язку з кафедрами та користування БД електронного 
каталогу на робочих місцях співробітників. На території читального залу є 
доступними послуги підключення до мережі Інтернет за технологією WI-FI. 

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

інформації, передбаченої законодавством. 
На веб-сайті Національної академії http://academy.gov.ua розміщена 

обов'язкова інформація, яка передбачена законодавством (Таб.1). 

http://academy.gov.ua/
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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» 

НАДУ (м.Київ) 

Положення про Національну академію державного управління при Президентові України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850/2001#n34 

ДРІДУ  

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/documents/statut_lridu.pdf 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=officialdocs 

http://oridu.odessa.ua/38/stat2017.pdf 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html 

Документи 

закладу вищої 

освіти, якими 

регулюється 

порядок 

здійснення 

освітнього 

процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Положення про організацію освітнього процесу 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=49 

Положення про навчання за індивідуальним графіком в Інституті публічного управління та 

адміністрування 

http://academy.gov.ua/pages/dop/169/files/b8f4affe-0c87-4b62-a05a-cac7a0ec5a99.pdf 

Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів 

Національної академії державного управління при Президентові України 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=27 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_3.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/documents/pologennia_navch_process_NADU.pdf 

ОРІДУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850/2001#n34
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=49
http://academy.gov.ua/pages/dop/169/files/b8f4affe-0c87-4b62-a05a-cac7a0ec5a99.pdf
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=27
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_3.htm
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http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=officialdocs 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html 

Інформація про 

структуру та 

склад керівних 

органів 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту», ч. 2 

ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

http://academy.gov.ua/pages/dop/160/files/7cb09060-5e7a-46b9-b0dd-bb0328cbc5de.pdf  

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm  

http://dridu.dp.ua/institut/kerivnik.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=2 

ХРІДУ 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=23 

Кошторис 

закладу вищої 

освіти та всі 

зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Кошторис на 2018 рік http://academy.gov.ua/pages/dop/173/files/3a11633c-e52b-45bc-9e3e-91d2e5eab3c7.pdf 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 

ОРІДУ  

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=38/002 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/zvit/inst-2019-cost-pre.pdf 

Звіт про 

використання та 

надходження 

коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Звіт за 2018 рік http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=173 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_4.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/38/doc/finzvit_2018.pdf 

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=38/002 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
http://academy.gov.ua/pages/dop/160/files/7cb09060-5e7a-46b9-b0dd-bb0328cbc5de.pdf
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm
http://dridu.dp.ua/institut/kerivnik.htm
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=23
http://academy.gov.ua/pages/dop/173/files/3a11633c-e52b-45bc-9e3e-91d2e5eab3c7.pdf
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/zvit/inst-2019-cost-pre.pdf
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=173
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_4.htm
http://www.oridu.odessa.ua/38/doc/finzvit_2018.pdf
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http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html 

Інформацію 

щодо 

проведення 

тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=15 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_2.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 

ОРІДУ  

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=38/002 

ХРІДУ 

https://prozorro.gov.ua - перейти на вкладку Плини закупівлі, у пошуку ввести ЄДРПОУ 23322597 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Штатний розпис http://academy.gov.ua/pages/dop/160/files/3c84d34e-d848-4eca-9029-3e6e13195cac.pdf 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 

ОРІДУ  

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=38/002 

http://www.oridu.odessa.ua/38/doc/Shtatnuy_rozpus.pdf 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html 

Ліцензія на 

провадження 

освітньої 

діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/04/17/akademderzhupravprezidentukraini10.pdf 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/institut/licenz_akredit.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/licenziy_Instytut.htm 

ОРІДУ  

http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=20 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html 

Сертифікати про 

акредитацію 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

НАДУ (м.Київ) 

http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/d44c11b8-6aaa-4c19-b8f1-7b3e52373bcf.pdf 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=15
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_2.htm
https://prozorro.gov.ua/
http://academy.gov.ua/pages/dop/160/files/3c84d34e-d848-4eca-9029-3e6e13195cac.pdf
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/04/17/akademderzhupravprezidentukraini10.pdf
http://dridu.dp.ua/institut/licenz_akredit.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/d44c11b8-6aaa-4c19-b8f1-7b3e52373bcf.pdf
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освітніх 

програм, 

сертифікат про 

інституційну 

акредитацію (за 

наявності) 

освіту» ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/institut/licenz_akredit.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/licenziy_Instytut.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=20 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html 

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. 

НАДУ (м.Київ) 

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” 

http://academy.gov.ua/pages/dop/68/files/bd91532a-5539-451e-946d-e806802eac23.pdf 

"Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 

"Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 052 "Політологія" 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/stady/pua.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/vstup_2019/norm_doc.htm# 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=news/2016/11/09/000 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_du.html 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_mo.html 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_econom.html 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_ptd.html 

Ліцензований 

обсяг та 

фактична 

кількість осіб, 

які навчаються у 

закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/0e4265c1-4012-41ae-be33-0e2c08545aa5.pdf 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/institut/licenz_akredit.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/licenziy_Instytut.htm 

ОРІДУ 

http://dridu.dp.ua/institut/licenz_akredit.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
http://academy.gov.ua/pages/dop/68/files/bd91532a-5539-451e-946d-e806802eac23.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/193/files/7737db38-b8fd-4c60-9b7f-7dff79742c5d.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/193/files/7737db38-b8fd-4c60-9b7f-7dff79742c5d.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/193/files/fc58a08f-0374-472b-9580-5b94482f1f07.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/193/files/fc58a08f-0374-472b-9580-5b94482f1f07.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_du.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_mo.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_econom.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_ptd.html
http://academy.gov.ua/pages/osn/14/files/0e4265c1-4012-41ae-be33-0e2c08545aa5.pdf
http://dridu.dp.ua/institut/licenz_akredit.htm
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http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=3 

ХРІДУ 

http://kbuapa.kharkov.ua/norm/vydomosty_osvyta_20190618.pdf 

Мова (мови) 

освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Українська 

ДРІДУ 

Положення про організацію освітнього процесу в ДРІДУ НАДУ (розділ 1, стор.5) 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_3.htm 

ЛРІДУ 

http://62.221.52.23:8000/ 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=news/2016/11/09/000 

ХРІДУ 

Українська 

Наявність 

вакантних 

посад, порядок і 

умови 

проведення 

конкурсу на їх 

заміщення (у 

разі його 

проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Вакантні посади http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=12 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/documents/nakaz_pol_obrannia_NPP.pdf 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/ 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/vakansii.html 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

закладу освіти 

(згідно з 

ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

http://academy.gov.ua/pages/dop/79/files/a473018f-af8d-4fa5-ba11-39b4a680aa1e.pdf 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=175 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/institut/mtbaza.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/baza_inst.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=1 

ХРІДУ 

http://kbuapa.kharkov.ua/norm/vydomosty_osvyta_20190618.pdf
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_3.htm
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=12
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_1.htm
http://lvivacademy.com/documents/nakaz_pol_obrannia_NPP.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/vakansii.html
http://academy.gov.ua/pages/dop/79/files/a473018f-af8d-4fa5-ba11-39b4a680aa1e.pdf
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=175
http://dridu.dp.ua/institut/mtbaza.htm
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http://www.kbuapa.kharkov.ua/ 

Напрями 

наукової та/або 

мистецької 

діяльності (для 

закладів вищої 

освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Концепція розвитку системи наукової діяльності http://academy.gov.ua/pages/dop/28/files/548f3cdc-e1dc-

42ce-a30d-5bc8efb7e334.pdf 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/nauka/ndr.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/nauks/npk_nauks.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=10/3 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/nauka/index.html 

Наявність 

гуртожитків та 

вільних місць у 

них, розмір 

плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

Гуртожитки http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=175 

Вартість проживання http://academy.gov.ua/pages/dop/175/files/01969037-921d-4906-91be-155955414135.pdf 

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/institut/mtbaza.htm 

http://dridu.dp.ua/public/rozdil_9.htm 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/baza_inst.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/ 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/baza/obsch.html 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/pravyla_pryjomu.html 

Результати 

моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

НАДУ (м.Київ) 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=195  

ДРІДУ 

http://dridu.dp.ua/public/baza_dridu/polog_pro_yakist_osv_2019.pdf 

ЛРІДУ 

http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 

ОРІДУ 

http://www.oridu.odessa.ua/?fil=anketa/000 

ХРІДУ 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/
http://academy.gov.ua/pages/dop/28/files/548f3cdc-e1dc-42ce-a30d-5bc8efb7e334.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/28/files/548f3cdc-e1dc-42ce-a30d-5bc8efb7e334.pdf
http://dridu.dp.ua/nauka/ndr.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/nauka/index.html
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=175
http://academy.gov.ua/pages/dop/175/files/01969037-921d-4906-91be-155955414135.pdf
http://dridu.dp.ua/institut/mtbaza.htm
http://dridu.dp.ua/public/rozdil_9.htm
http://www.kbuapa.kharkov.ua/baza/obsch.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/pravyla_pryjomu.html
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=195
http://dridu.dp.ua/public/baza_dridu/polog_pro_yakist_osv_2019.pdf
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http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/polozh_pro_iakyst_osvytu_20190618.pdf 

Річний звіт про 
діяльність 
закладу освіти 

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

НАДУ (м.Київ) 
Річний звіт http://academy.gov.ua/pages/dop/79/files/a473018f-af8d-4fa5-ba11-39b4a680aa1e.pdf 
ДРІДУ 
http://dridu.dp.ua/public/public_info.htm#mywin 
ЛРІДУ 
http://lvivacademy.com/download_2019/Zvit_LRIDU_2018_All.pdf 
ОРІДУ  
http://www.oridu.odessa.ua/?fil=38/002 
ХРІДУ 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html 

Правила 
прийому до 
закладу освіти у 
відповідному 
році 

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

НАДУ (м.Київ) 
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові 
України http://academy.gov.ua/pages/osn/3/files/5d639c59-7c3b-439b-b9a3-a76d5b9d7b92.pdf 
ДРІДУ 
http://dridu.dp.ua/priem/doc/priem_2018/pravila_DRIDU_2019.pdf 
ЛРІДУ 
http://lvivacademy.com/vstup_2019/norm_doc.htm 
ОРІДУ 
http://www.oridu.odessa.ua/?fil=10/1/vs 
ХРІДУ 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html 

Умови 
доступності 
закладу освіти 
для навчання 
осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами 

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

НАДУ (м.Київ) 
Умови відповідають вимогам ДБН. Вдосконалення здійснюються за розробленою проектно-кошторисною 
документацією 
ДРІДУ 
http://dridu.dp.ua/institut/mtbaza.htm 
ЛРІДУ 
http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 
ОРІДУ 
Заклад освіти відповідає вимогам для навчання осіб з особливими освітніми потребами  
ХРІДУ 
Заклад освіти відповідає вимогам для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Розмір плати за 
навчання, 

ч. 2 ст. 30 Закону 
України «Про 

НАДУ (м.Київ) 
Вартість  підготовки фахівців освітнього ступеня магістр   

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/polozh_pro_iakyst_osvytu_20190618.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/79/files/a473018f-af8d-4fa5-ba11-39b4a680aa1e.pdf
http://dridu.dp.ua/public/public_info.htm#mywin
http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html
http://academy.gov.ua/pages/osn/3/files/5d639c59-7c3b-439b-b9a3-a76d5b9d7b92.pdf
http://dridu.dp.ua/priem/doc/priem_2018/pravila_DRIDU_2019.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html
http://dridu.dp.ua/institut/mtbaza.htm
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підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення 
кваліфікації 
здобувачів 
освіти 

освіту» http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&tipn=Page&page=14 
Вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=172 
ДРІДУ 
http://dridu.dp.ua/spec/mo_PuA.htm 
http://dridu.dp.ua/spec/du_2016.htm 
http://dridu.dp.ua/spec/up_2016.htm 
http://dridu.dp.ua/spec/mo_2016.htm 
http://dridu.dp.ua/cpk/seminar.htm 
ЛРІДУ 
http://lvivacademy.com/normat_dokuments.htm 
ОРІДУ 
http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=3 
http://www.oridu.odessa.ua/?fil=10/1/vs 
ХРІДУ 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/pravyla_pryjomu.html 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/archiv/doc/dodatok2_19.pdf 

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

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

НАДУ (м.Київ) 
Мовні курси http://academy.gov.ua/language/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=11 
Атестація з української мови http://mova.academy.gov.ua/ 
ДРІДУ 
http://dridu.dp.ua/mova.htm 
ЛРІДУ 
http://lvivacademy.com/vstup_2019/bakalavr.htm 
ОРІДУ  
http://www.oridu.odessa.ua/?fil=38/002 
ХРІДУ 
Наказ № 17 від 30.01.2019 «Про платні послуги» 

 

http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&tipn=Page&page=14
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=172
http://192.168.11.2/spec/mo_PuA.htm
http://dridu.dp.ua/spec/du_2016.htm
http://192.168.11.2/spec/up_2016.htm
http://dridu.dp.ua/spec/mo_2016.htm
http://dridu.dp.ua/cpk/seminar.htm
http://www.oridu.odessa.ua/?rozd=3
http://www.kbuapa.kharkov.ua/pravyla_pryjomu.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/archiv/doc/dodatok2_19.pdf
http://academy.gov.ua/language/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=11
http://mova.academy.gov.ua/
http://192.168.11.2/mova.htm
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II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Таблиця 1. 

Здобувачі вищої освіти 
 

Ступінь (ОКР) Код та спеціальність 

К
іл

ь
к
іс

ть
 з

д
о
б
у
в
ач

ів
 в

и
щ

о
ї 

о
св

іт
и
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ч
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ї 
(д
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в
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ьо
ї)
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и
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ч
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н
я
 

П
р
о
х
о
д
и

л
и

 с
та

ж
у
в
ан

н
я 

в
 

ін
о
зе

м
н

и
х
 З

В
О

2
 

З
д
о
б
у
л
и

 п
р
и

зо
в
і 

м
іс

ц
я

3
 

Ін
о
зе

м
н

и
х
 г

р
о
м

ад
ян

4 

Г
р
о
м

ад
ян

 з
 к

р
а
їн

 

Ч
л
ен

ів
 О

Е
С

Р
5
 

  ПІ П2 ПЗ П4 П5 

НАДУ (м. Київ)      

Магістр 281 Публічне управління та 

адміністрування 

264 0 0 0 0 

Доктор філософії 281 Публічне управління та 

адміністрування 

142 0 0 0 0 

Кандидат наук 25.00.01 

Теорія та історія державного 

управління 

1 0 0 0 0 

Кандидат наук 25.00.02 

Механізми державного управління 

2 0 0 0 0 

Кандидат наук 25.00.04Місцеве самоврядування 1 0 0 0 0 

Доктора наук 281 Публічне управління та 

адміністрування 

23 0 0 0 0 

Доктора наук 25.00.02 Механізми державного 

управління 

2 0 0 0 0 

Разом НАДУ (м. Київ): 435 0 0 0 0 

ДРІДУ      

Бакалавр 

 

6.030601 Менеджмент 10 0 0 0 0 

073 Менеджмент 15 0 0 0 0 

074 Публічне управління та 

адміністрування 

13 0 0 0 0 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

20 0 0 0 0 

Магістр 

 

073 Менеджмент 22 0 0 0 0 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

81 0 0 0 0 

Доктор 

філософії 

073 Менеджмент 1 0 0 0 0 

074 Публічне управління та 

адміністрування 

6 0 0 0 0 

281 Публічне управління та 9 0 0 0 0 
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адміністрування 

Доктор наук 281 Публічне управління та 

адміністрування 

5 0 0 0 0 

Разом ДРІДУ: 182 0 0 0 0 

ЛРІДУ      

Доктор 

філософії 

051 Економіка 1 0 0 0 0 

Доктор 

філософії 

074 Публічне управління та 

адміністрування 

6 0 0 0 0 

Доктор 

філософії 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

14 0 0 0 0 

Магістр 051 Економіка 7 0 0 0 0 

Магістр 073 Менеджмент 12 0 0 0 0 

Магістр 281 Публічне управління та 

адміністрування 

56 0 1 0 0 

Бакалавр 6.030505 Управління персоналом та 

економіка праці 

7 0 0 0 0 

Разом ЛРІДУ: 103 0 1* 0 0 

ОРІДУ      

Бакалавр 281 Публічне управління та 

адміністрування 

23 0 0 0 0 

Бакалавр 073 Менеджмент 135 2 0 0 0 

Магістр 281 Публічне управління та 

адміністрування 

93 0 0 0 0 

Магістр 073 Менеджмент 43 0 0 0 0 

Аспіранти 074 Публічне управління та 

адміністрування 

4 0 0 0 0 

Аспіранти 281 Публічне управління та 

адміністрування 

17 0 0 0 0 

Докторанти 281 Публічне управління та 

адміністрування 

3 0 0 0 0 

Разом ОРІДУ: 318 2 0 0 0 

ХРІДУ      

Бакалавр 051 Економіка 69 5 0 0 0 

Бакалавр 073 Менеджмент 67 3 0 0 0 

Бакалавр 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

18 0 0 0 0 

Бакалавр 281 Публічне управління та 

адміністрування 

90 0 0 0 0 

Магістр 051 Економіка 34 0 0 0 0 

Магістр 073 Менеджмент 50 0 0 0 0 

Магістр 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

37 0 0 0 0 

Магістр 281 Публічне управління та 

адміністрування 

206 27 0 0 0 

Аспіранти 281 Публічне управління та 

адміністрування 

84 9 0 0 0 

Разом ХРІДУ 655 44 0 0 0 

Разом Національна академія державного управління 

при Президентові України 

1693 46 1 0 0 

 

* Сергій Ільницький - капітан української збірної на "Іграх Нескорених" (Invictus Games) у 

Сіднеї 
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Таблиця 2. 

Наукові, науково-педагогічні працівники Національної академії 

Ф
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о
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то
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 н
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ес
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1
0

 

  П6 П7 П8 П9 П10 

 НАДУ (м. Київ)      

Ін
ст

и
ту

т 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 т

а 
ад

м
ін

іс
тр

у
в
ан

н
я
 

Кафедра державознавства і 

права 

6 
 

1 6 2 

Кафедра регіонального 

управління, місцевого 

самоврядування та управління 

містом 

20 
 

3 20 8 

Кафедра публічної політики та 

політичної аналітики 

13 
 

1 13 6 

Кафедра економічної політики 

та врядування 

12 1 
 

12 2 

Кафедра парламентаризму та 

політичного менеджменту 

12 4 2 12 5 

Кафедра публічного 

управління та публічної 

служби 

21 6 3 21 9 

Кафедра глобалістики, 

євроінтеграції та управління 

національною безпекою 

12 
 

1 11 2 

Кафедра інформаційної 

політики та цифрових 

технологій 

8 1 
 

8 1 

Кафедра суспільного розвитку 

і суспільно-владних відносин 

11 
 

1 11 5 

Кафедра мовної підготовки і 

комунікації в публічному 

управлінні 

8 
  

4 
 

Кафедра соціальної і 

гуманітарної політики 

13 
 

4 13 8 
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Ін
ст

и
ту

т 
ек

сп
ер

тн
о

-

ан
ал

іт
и

ч
н

и
х
 т

а 
н

ау
к
о
в
и

х
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

Відділ організації 
фундаментальних та 
прикладних досліджень 

4 
 

1 2 1 

Центр досліджень економічної 
політики 

1 
 

1 1 1 

Центр соціальних та 
гуманітарних досліджень 

3 1 1 2 1 

Ін
ст

и
ту

ту
 п

ід
в
и

щ
ен

н
я
 

к
в
ал

іф
ік

ац
ії

 к
ер

ів
н

и
х
 

к
ад

р
ів

 Відділ науково-методичного 

забезпечення системи 

підвищення кваліфікації 

публічних службовців 

6 1 1 6 2 

Структурні підрозділи, що 

забезпечують освітній процес 

4 
  

4 0 

Разом НАДУ (м. Київ): 154 14 20 146 53 

ДРІДУ      

Ф
ак

у
л
ь
те

т 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 т

а 

ад
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
я
 

Кафедра державного 

управління та місцевого 

самоврядування 
17 - 5 17 8 

Кафедра менеджменту та 

управління проектами 12 1 - 10 3 

Кафедра економіки та 

регіональної економічної 

політики 

8 2 1 8 2 

Кафедра права та європейської 

інтеграції 
11 - - 11 3 

Кафедра інформаційних 

технологій та інформаційних 

систем 

6 - - 5 1 

Кафедра української та 

іноземних мов 
4 - - 3 - 

Разом ДРІДУ: 58 3 6 54 17 

ЛРІДУ      

Ф
ак

у
л
ь
те

т 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

та
 

ад
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
я
 

Кафедра державного 

управління 

10 – 3 

 

10 4 

Кафедра регіонального 

управління та місцевого 

самоврядування 

7 – – 7 3 

Кафедра європейської 

інтеграції та права 

10 – 3 

 

10 4 
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Ф
ак

у
л
ь
те

т 

ек
о
н

о
м

ік
и

 
і 

м
ен

ед
ж

м
ен

ту
 

Кафедра економік 8 – 2 

 

8 2 

Кафедра менеджменту 7 – 1 

 

6 2 

Кафедра української та 

іноземних мов 

5 – – 3 – 

Разом ЛРІДУ: 47 0 9 44 15 

ОРІДУ      

П
у
б
л
іч

н
о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 т

а 

ад
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
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Публічного управління та 

регіоналістики 

13 - 2 12 2 

Регіональної політики та 

публічного адміністрування 

11 - 2 11 4 

Державознавства і права 7 - - 6 1 

Гуманітарних та соціально-

політичних наук 

13 -  13 3 

Глобалістики, євроінтеграції 

та управління національною 

безпекою 

7 - - 7 - 

Економічної та фінансової 

політики 

10 - - 9 4 

М
ен

ед
ж

м
ен

ту
 т

а 

б
із

н
ес

-т
ех

н
о
л
о
гі

й
 

Менеджменту організацій 12 - - 10 1 

Проектного менеджменту 10 - - 8 3 

Електронного урядування та 

інформаційних систем  

6 - - 4 - 

Української та іноземних мов  8 - - 4 - 

Разом ОРІДУ: 97 0 4 84 18 

ХРІДУ      

Ф
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іс

тр
ів

 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 

ад
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
я
 

Державного управління 11 1 1 11 5 

Економічної теорії та фінансів 9 1 1 8 2 

Іноземних мов 9  0 3 0 

Політології та філософії 14  3 13 4 

Права та європейської 

інтеграції 
13  0 13 2 

Регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування 
9  1 9 3 

Соціальної і гуманітарної 

політики 
15  3 13 5 

Української мови 5  1 5 1 
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л
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Економічної політики та 

менеджменту 
13  1 13 3 

Інформаційних технологій та 

систем управління 
7  0 6 3 

Управління персоналом та 

економіки праці 
14  0 14 4 

Разом ХРІДУ 119 2 11 108 31 

Разом Національна академія 

державного управління при 

Президентові України 

475 19 50 436 134 

 



25 

Таблиця 4. 

Наукометричні показники 

Ф
ак

у
л
ьт

ет
 

(І
н

ст
и

т
у
т
) Кафедра, відділ тощо ПІБ НПП ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus 

ID 

Web of Science 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science 

НАДУ (м. Київ)   П12  П13 

Ін
ст

и
ту

т 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 

та
 а

д
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
я
 

Кафедра регіонального 
управління, місцевого 
самоврядування та управління 
містом 

Кризина 
Наталія Петрівна 

6508059589 1 0 0 

Кафедра глобалістики, 
євроінтеграції та управління 
національною безпекою 

Пошедін 
Олег Іванович 

57194430972 1 0 0 

Кафедра інформаційної політики 
та політичної аналітики 

Карпенко 
Олександр Валентинович 

0 0 0 5 

Кафедра суспільного розвитку і 
суспільно-владних відносин 

Клименко  
Ілона Вікторівна 

7006530603 2 0 0 

Разом НАДУ (м. Київ): 4  4 0 5 

ДРІДУ      

Ф
ак

у
л
ь
т
ет

 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 
у
п

р
ав

л
ін

н
я 

та
 

ад
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
я
 

Кафедра інформаційних 
технологій та інформаційних 
систем 

Старушенко Г.А. 6506658321 
 

5  5 

Разом ДРІДУ:   5  5 

ЛРІДУ                                   Разом ЛРІДУ:   0  0 
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ОРІДУ      

П
у
б
л
іч

н
о
го

 
у
п

р
ав

л
ін

н
я 

та
 

ад
м

ін
іс

тр
у
в
ан

н
я
 Економічної та фінансової 

політики  
Карпенко Лідія Миколаївна  57203067905 7 1) WOS:  000455403200047 

2) WOS:  000455403200048 
3)  WOS: 000462093400072 

7 

Разом ОРІДУ:   7  7 
ХРІДУ      
 кафедра економічної політики 

та менеджменту 
Дунаєв Ігор Володимирович, 
д.держ.упр., доцент,  
ORCID 0000-0002-0790-0496 

- 1 - - 

  Ульянченко Юрій 
Олександрович, д.держ.упр., 
доцент 
ORCID 0000-0003-2770-8685 

- 1 - - 

 кафедра економічної теорії та 
фінансів 

Амосов Олег Юрійович, д.е.н., 
професор 

 1   

  Коваленко Микола 
Миколайович,  
д.держ.упр., доцент 

 1   

  Гончаренко Марина Василівна, 
к.держ.упр., доцент  1   

  Луговенко Наталія Вікторівна, 
к.держ.упр., доцент  1   

 кафедра управління персоналом 
та економки праці 

Кучерява 
Карина Якупівна, 
к.держ.упр. 

 1   

 кафедра соціальної і 
гуманітарної політики 

Єлагін Віктор Павлович,  
д.держ.упр., професор  1   

  Афанасьєва Юлія 
Володимирівна, к.держ.упр.  1   

Разом ХРІДУ:   9   
Разом Національна академія державного 

управління при Президентові України 
  25  17 
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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 

 

 

Ф
ак

у
л
ь
те

т 
(І

н
ст

и
ту

т)
 Кафедра 

відділ, 

тощо 

Прізвище, ім'я, по 

батькові наукового, 

науково- 

педагогічного 

працівника 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

у
б
л
ік

ац
ій

 

S
co

p
u
s 

Назва та реквізити публікацій Scopus  

(прирівняні відзнаки) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

у
б
л
ік

ац
ій

 

W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

 

Назва та реквізити публікацій Web of 

Science  

(прирівняні відзнаки) 

  П14 

НАДУ (м. Київ) 

ЛРІДУ 

ХРІДУ 

 

    



28 

Ф
ак

у
л
ь
те

т 
п

у
б
л
іч

н
о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 т

а 
ад

м
ін

іс
тр

у
в
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Кафедра 

інформа

ційних 

технолог

ій та 

інформа

ційних 

систем 

Старушенко Г.А. 24 1. Andrianov I. V., Starushenko G. A. Application 
of the averaging method for the calculation of 
perforated plates. – Soviet Applied Mechanics, 
1988. – Vol. 24. – Is. 4. – P. 410-415. 
2. Andrianov I. V., Starushenko G. A.  Solution of 
Dynamic Problem for Perforated Structures by the 
Method of Averaging. – Journal of Soviet 
Mathematics. – New York, 1991, v. 57, N 5, p. 
3410-3412 
3. Andrianov I. V., Starushenko G. A. Using of 
homogenization method for investigation of 
perforated plates oscillations. – Journal of Soviet 
Mathematics. – New York, 1993, v. 65, N 2, p. 
1503-1507. 
4. Пилипчук В. Н., Старушенко Г. А. Об одном 
варианте негладких преобразований 
переменных для одномерных упругих систем 
периодической структуры. – Прикладная 
математика и механика, 1997, т. 61, вып. 2, с. 
275-284.   
5. Pilipchuk V. N., Starushenko G. A. A version of 
non-smooth transformations for one-dimensional 
elastic systems with a periodic structure. – Journal 
of Applied Mathematics and Mechanics, 1997. – 
Vol. 61. – Is. 2. – P. 265 – 274. 
6. Andrianov I. V., Starushenko G. A., Tokarzewski 
S. Homogenization procedure and Pade 
approximations in the theory of composite materials 
with parallelepiped inclusions. – International 
Journal of Heat and Mass Transfer, 1998, Vol. 41, 
No. 1, p. 175-181.  

 

20 1. Andrianov I. V., Starushenko G. A. 
Application of the averaging method for the 
calculation of perforated plates. – Soviet 
Applied Mechanics, 1988. – Vol. 24. – Is. 4. 
– P. 410-415. 
2. Pilipchuk V. N., Starushenko G. A. A 
version of non-smooth transformations for 
one-dimensional elastic systems with a 
periodic structure. – Journal of Applied 
Mathematics and Mechanics, 1997. – Vol. 
61. – Is. 2. – P. 265 – 274.  
3. Andrianov I. V., Starushenko G. A., 
Tokarzewski S. Homogenization procedure 
and Pade approximations in the theory of 
composite materials with parallelepiped 
inclusions. – International Journal of Heat 
and Mass Transfer, 1998, Vol. 41, No. 1, p. 
175-181.  
4. Starushenko G., Krulik N. Saw-tooth 
argument transformation method in the 
theory of composite materials. – Progress 
and Trends in Rheology V: Proceedings of 
the Fifth European Rheology Conference, 
Portorož, Slovenia, September 6–11, 1998. – 
Steinkopff-Verlag Heidelberg, 1998. – P. 
120-121.  
5. Andrianov I. V., Starushenko G. A., 
Danishevskyy V. V., Tokarzewski S. 
Homogenization procedure and Pade 
approximants for effective heat conductivity 
of composite materials with cylindrical 
inclusions having square cross-section. – 
Proceeding of Royal Society of London, A, 
1999, 455, p. 3401-3413.  
  

http://link.springer.com/journal/10778
http://link.springer.com/journal/10778/24/4/page/1
http://link.springer.com/journal/10778
http://link.springer.com/journal/10778
http://link.springer.com/journal/10778/24/4/page/1
http://link.springer.com/journal/10778/24/4/page/1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&qid=14&SID=F49jc6pYrQP1wyQNh9p&page=1&doc=19
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&qid=14&SID=F49jc6pYrQP1wyQNh9p&page=1&doc=19
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&qid=14&SID=F49jc6pYrQP1wyQNh9p&page=1&doc=19
http://libgen.io/ads.php?md5=DDF4D8500A8AB9D086F915E10FEB5C38
http://libgen.io/ads.php?md5=DDF4D8500A8AB9D086F915E10FEB5C38
http://libgen.io/ads.php?md5=DDF4D8500A8AB9D086F915E10FEB5C38
http://libgen.io/ads.php?md5=DDF4D8500A8AB9D086F915E10FEB5C38
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   7. Andrianov I. V., Starushenko G. A., Danishevskii 
V. V. Asymptotic determination of the effective 
thermal conductivity of a pile field. – Soil 
Mechanics and Foundation Engineering, 1999, Vol. 
36, Is. 1, p. 31-36.  
8. Andrianov I. V., Starushenko G. A., 
Danishevskyy V. V., Tokarzewski S. 
Homogenization procedure and Pade approximants 
for effective heat conductivity of composite 
materials with cylindrical inclusions having square 
cross-section. – Proceeding of Royal Society of 
London, A, 1999, 455, p. 3401-3413.  

9. Pilipchuk V. N., Volkova S. A., Starushenko 
G. A. Study of a non-linear oscillator under 
parametric impulsive excitation using a non-smooth 
temporal transformation. – Journal of Sound and 
Vibration, 1999. – Vol. 222 (2). – P. 307-328.   

10. Tokarzewski S., Andrianov I., Danishevsky 
V., Starushenko G. Analytical continuation of 
asymptotic expansions of effective transport 
coefficients by Pade approximants. – Nonlinear 
Analysis: Theory, Methods & Applications. – 2001. 
– Vol. 47. – Is. 4. – P. 2283-2292.  

11. Starushenko G., Krulik N., Tokarzewski S. 
Employment of non-symmetrical saw-tooth 
argument transformation method in the elasticity 
theory for layered composites. – International 
Journal of  Heat and Mass Transfer, 2002. – Vol. 
45. – Is. 14. – P. 3055 – 3060.  

 

 6. Pilipchuk V. N., Volkova S. A., 
Starushenko G. A. Study of a non-linear 
oscillator under parametric impulsive 
excitation using a non-smooth temporal 
transformation. – Journal of Sound and 
Vibration, 1999. – Vol. 222 (2). – P. 307-
328.   

7. Starushenko, G. , Krulik, N. , 
Tokarzewski, S. About representation of 
theory tasks periodic solutions on basis of 
non-smooth argument transformation. – 
International Journal of Applied Mechanics 
and Engineering. – Vol. 4, no. spec. – 
Proceedings of the International Conference 
on Engineering Rheology ICER '99, Zielona 
Góra, Poland, June 27-30, 1999. – 468 p. – 
P. 115-120. 

8. Tokarzewski S., Andrianov I., 
Danishevsky V., Starushenko G. Analytical 
continuation of asymptotic expansions of 
effective transport coefficients by Pade 
approximants. – Nonlinear Analysis: 
Theory, Methods & Applications. – 2001. – 
Vol. 47. – Is. 4. – P. 2283-2292.  

9. Starushenko G., Krulik N., 
Tokarzewski S. Employment of non-
symmetrical saw-tooth argument 
transformation method in the elasticity 
theory for layered composites. – 
International Journal of  Heat and Mass 
Transfer, 2002. – Vol. 45. – Is. 14. – P. 3055 
– 3060.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0362546X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0362546X
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/b0b1781b8acc8932fa654f7ed3c5f786
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/9f4e0017f3d73afb0cb2a99d48e155f8
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/fcc0e2e7388be69c21051b375afae93c
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0362546X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0362546X
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   12. Andrianov I. V., Starushenko G. A., Weichert D. 

Asymptotic analysis of thin interface in composite 
materials with coated boundary. – Technische 
Mechanik. – V. 31. – Is. 1. – 2011. – P. 33-41.  

13. Andrianov I. V., Starushenko G. A., Weicher D. 
Numerical investigation of 1D continuum dynamical 
models of discrete chain. – ZAMM / Z. Angew. Math. 
Mech., 2012. – Vol. 92. – Is. 11-12. – P. 945-954. 

14. Andrianov I. V.,  Kalamkarov A. L., Starushenko 
G. A.. Three-phase model for a fiber-reinforced 
composite material. – Composite Structures, 2013. – 
Vol. 95. – P. 95-104.  

15. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., Starushenko G. 
A.. Application of an improved three-phase model to 
calculate effective characteristics for a composite with 
cylindrical inclusions. – Latin American Journal of 
Solids and Structures, 2013. – Vol. 10. – No 1. – P. 197-
222. 

16. Andrianov I. V., Kalamkarov A. L., Starushenko 
G. A. Analytical expressions for effective thermal 
conductivity of composite materials with inclusions of 
square cross-section. – Composites Part B: Engineering, 
2013. – Vol. 50. – P. 44-53.  

17. Kalamkarov A. L., Andrianov I. V., Starushenko 
G. A. Three-phase model for a composite material with 
cylindrical circular inclusions. Part I: Application of the 
boundary shape perturbation method. – International 
Journal of Engineering Science, 2014. – Vol. 78. – P. 
154-177.   

18. Kalamkarov A. L., Andrianov I. V., Starushenko 
G. A. Three-phase model for a composite material with 
cylindrical circular inclusions. Part II: Application of 
Padé approximants. – International Journal of 
Engineering Science, 2014. – Vol. 78. – P. 178-191.   

19. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., Starushenko G. 
A. Asymptotic analysis of the Maxwell Garnett formula 
using the two-phase composite model. – International 
Journal of Applied Mechanics, 2015. – Vol. 7. – Is. 2. – 
P. 1550025-1 – 1550025-27. – 27 p.  

 10. Andrianov I. V., Starushenko G. A., 
Weicher D. Numerical investigation of 1D 
continuum dynamical models of discrete chain. 
– ZAMM / Z. Angew. Math. Mech., 2012. – 
Vol. 92. – Is. 11-12. – P. 945-954. 

11. Andrianov I. V., Kalamkarov A. L., 
Starushenko G. A. Three-phase model for a 
fiber-reinforced composite material. – 
Composite Structures, 2013. – Vol. 95. – P. 95-
104.  

12. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., 
Starushenko G. A. Application of an improved 
three-phase model to calculate effective 
characteristics for a composite with cylindrical 
inclusions. – Latin American Journal of Solids 
and Structures, 2013. – Vol. 10. – No 1. – P. 
197-222. 

13. Andrianov I. V., Kalamkarov A. L., 
Starushenko G. A. Analytical expressions for 
effective thermal conductivity of composite 
materials with inclusions of square cross-
section. – Composites Part B: Engineering, 
2013. – Vol. 50. – P. 44-53.  

14. Kalamkarov A. L., Andrianov I. V., 
Starushenko G. A. Three-phase model for a 
composite material with cylindrical circular 
inclusions. Part I: Application of the boundary 
shape perturbation method. – International 
Journal of Engineering Science, 2014. – Vol. 78. 
– P. 154-177.   

15. Kalamkarov A. L., Andrianov I. V., 
Starushenko G. A. Three-phase model for a 
composite material with cylindrical circular 
inclusions. Part II: Application of Padé 
approximants. – International Journal of 
Engineering Science, 2014. – Vol. 78. – P. 178-
191.   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822312003170
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02638223
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
https://www.researchgate.net/researcher/20922132_Alexander_L_Kalamkarov/
https://www.researchgate.net/researcher/73883849_Igor_V_Andrianov/
https://www.researchgate.net/researcher/78569329_Galina_A_Starushenko/
https://www.researchgate.net/researcher/20922132_Alexander_L_Kalamkarov/
https://www.researchgate.net/researcher/73883849_Igor_V_Andrianov/
https://www.researchgate.net/researcher/78569329_Galina_A_Starushenko/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822312003170
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02638223
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836813000292
https://www.researchgate.net/researcher/20922132_Alexander_L_Kalamkarov/
https://www.researchgate.net/researcher/73883849_Igor_V_Andrianov/
https://www.researchgate.net/researcher/78569329_Galina_A_Starushenko/
https://www.researchgate.net/researcher/78569329_Galina_A_Starushenko/
https://www.researchgate.net/researcher/20922132_Alexander_L_Kalamkarov/
https://www.researchgate.net/researcher/73883849_Igor_V_Andrianov/
https://www.researchgate.net/researcher/78569329_Galina_A_Starushenko/
https://www.researchgate.net/researcher/78569329_Galina_A_Starushenko/
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   20. Gluzman S., Mityushev V., Nawalaniec W., 

Starushenko G. Effective Conductivity and Critical 
Properties of a Hexagonal Array of Superconducting 
Cylinders (Book Chapter) // In the book 
“Contributions in Mathematics and Engineering. In 
Honor of Constantin Carathéodory”; Eds. P. M. 
Pardalos, T. M. Rassias. – Springer International 
Publishing Switzerland, 2016. – 759 p. – P. 255-297. 

21. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., Markert B., 
Starushenko G. A. Analytical homogenization for 
dynamic analysis of composite membranes with 
circular inclusions in hexagonal lattice structures. – 
International Journal of Structural Stability and 
Dynamics, 2017. – Vol. 17. – No. 5. – P. 1740015-1 – 
1740015-14. 

22. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., Starushenko 
G. A. Asymptotic models and transport properties of 
densely packed, high-contrast fibre composites. Part I: 
Square lattice of circular inclusions. – Composite 
Structures, 2017. – Vol. 179. – P. 617 – 627.  

23. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., Starushenko 
G. A. Asymptotic models for transport properties of 
densely packed, high-contrast fibre composites. Part 
II: Square lattices of rhombic inclusions and 
hexagonal lattices of circular inclusions. – Composite 
Structures, 2017. – Vol. 180. – P. 351 – 359.  
24. Andrianov I. V., Starushenko G. A., Gabrinets V. 
A. Percolation threshold for elastic problems: self-
consistent approach and Padé approximants. – 
Advances in Mechanics of Microstructured Media and 
Structures, Advanced Structured Materials. – Springer 
International Publishing AG, part of Springer Nature; 
F. dell’Isola et al. (eds.), 2018. – Vol. 87. – 369 p. – P. 
35 – 42. 

 16. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., 
Starushenko G. A. Asymptotic analysis of the 
Maxwell Garnett formula using the two-phase 
composite model. – International Journal of 
Applied Mechanics, 2015. – Vol. 7. – Is. 2. – 
P. 1550025-1 – 1550025-27. – 27 p.  

17. Kalamkarov A. L., Andrianov I. V., 
Pacheco P. M. C. L., Savi M. A., Starushenko 
G. A. Asymptotic analysis of fiber-reinforced 
composites of hexagonal structure. – Journal 
of Multiscale Modelling, 2016. – Vol. 7. – No. 
3. – P. 1650006-1 – 1650006-32.  

18. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., 
Markert B., Starushenko G. A. Analytical 
homogenization for dynamic analysis of 
composite membranes with circular inclusions 
in hexagonal lattice structures. – International 
Journal of Structural Stability and Dynamics, 
2017. – Vol. 17. – No. 5. – P. 1740015-1 – 
1740015-14.  

19. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., 
Starushenko G. A. Asymptotic models and 
transport properties of densely packed, high-
contrast fibre composites. Part I: Square lattice 
of circular inclusions. – Composite Structures, 
2017. – Vol. 179. – P. 617 – 627.  
20. Andrianov I. V., Awrejcewicz J., 
Starushenko G. A. Asymptotic models for 
transport properties of densely packed, high-
contrast fibre composites. Part II: Square 
lattices of rhombic inclusions and hexagonal 
lattices of circular inclusions. – Composite 
Structures, 2017. – Vol. 180. – P. 351 – 359. 

Разом 

ДРІДУ: 

1     

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Panos+M.+Pardalos%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Panos+M.+Pardalos%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Themistocles+M.+Rassias%22
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Економі

чної та 

фінансо

вої 

політики  

Карпенко Лідія 

Миколаївна 

5 1. Карпенко Л.М. Стратегічний конкурентний 

аналіз розвитку інноваційних підприємств: 

прогностична валідність / Л.М. Карпенко, 

С.В. Філиппова // Актуальні проблеми 

економіки. – 2016. – № 6 (180). – С. 392-404. 

Індексується і реферується у міжнародних 

наукометричних базах даних SciVerse Scopus 

(Нідерланди); Index Copernicus (Польща); 

Ulrich’s Periodicals Directory (США). 

2. Tetiana, H., Karpenko, L., Fedoruk, O., 

Shevchenko, I., & Drobyazko, S. (2018). Innovative 

methods of performance evaluation of energy 

efficiency project. Academy of Strategic 

Management Journal, London, 17(2), 1-10. 

https://www.abacademies.org/journals/academy-of-

strategic-management-journal-current-

issue.htmlScopus 

3. Tetiana, H., Maryna, C., Lidiia, K., Michail, 

M., Svetlana, D. (2018). Innovative model of 

enterprises personnel incentives evaluation. 

Academy of Strategic Management Journal, 

London,  17(3), 1-6. 

https://www.abacademies.org/journals/academy-of-

strategic-management-journal-current-issue.html 

Scopus 

4. Karpenko, L., Serbov, M., Kwilinski, A., 

Makedon, V. & Drobyazko, S. (2018). 

Methodological platform of the control mechanism 

with the energy saving technologies. Academy of 

Strategic Management Journal, London, 17(5), 1-7. 

https://www.abacademies.org/journals/academy-of-

strategic-management-journal-inpress.html  Scopus 

3 1. Karpenko L.The system of analytical 

tools of integrated managerial analysis for 

the activation strategy of the enterprise 

innovative investment development the 

system  // L.Karpenko, P.Voronzhak // 

International Relations 2017: Current issues 

of world economy and politics: Conference 

proceedings 18th International Scientific 

Conference Smolenice Castle 30th 

November – 1st December 2017  [Volume 

of Scientific Papers]. – University of 

Economics in Bratislava, 2017, ISBN 978-

80-225-4488-7 ; рр.499-510 / Web of 

Science / 

https://fmv.euba.sk/www_write/files/aktualit

y/2018/International_Relations_2017_Curre

nt_issues_of_world_economy_and_politics.

pdf 

2. Karpenko L. Statement of Budgeting 

Management at Industrial Enterprises in 

Coordinates of the Financial and Economic 

Security System // L.Karpenko, 

P.Voronzhak // International Relations 

2017: Current issues of world economy and 

politics: Conference proceedings 18th 

International Scientific Conference 

Smolenice Castle 30th November – 1st 

December 2017  [Volume of Scientific 

Papers]. – University of Economics in 

Bratislava, 2017, ISBN 978-80-225-4488-7 

рр. 511-526 / Web of Science / 

https://fmv.euba.sk/www_write/files/aktualit

https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-current-issue.html
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-current-issue.html
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-current-issue.html
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-current-issue.html
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-current-issue.html
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html
https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html
https://fmv.euba.sk/www_write/files/aktuality/2018/International_Relations_2017_Current_issues_of_world_economy_and_politics.pdf
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5. Lidiia Karpenko, Pavlo Pashko, Pavlo 

Voronzhak, Hanna Kalach, Mykola Nazarov, 

(2019). Formation of the system of fair 

businesspractice of the company under conditions 

of corporate responsibility. Academy of Strategic 

Management Journal, London, 18 (2), 18.  (Print 

ISSN: 1544-1458; Online ISSN: 1939-6104) 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-

of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-

company-1939-6104-18-2-339.pdf 

Research Article: 2019 Volume 18, Issue 2, 2019 

London, United Kingdom 

y/2018/International_Relations_2017_Curre

nt_issues_of_world_economy_and_politics.

pdf 

3. Karpenko L.  Вase alternatives and the 

paradigm of impact investing development 

in the coordinates of globalization changes 

and euro integration. In Lidiia Karpenko, 

Pavlo Voronzhak  (ed). Proceedings of the 4 

th International Conference on European 

Integration 2018. Ostrava: VSBTechnical 

University of Ostrava, 2018, pp. 659-668. /  

ISBN 978-80-248-4169-4, ISSN 2571-029X 

https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.

content/galerie-dokumentu/ICEI-

2018_Proceedings.pdf 

 Миколайчук 

Микола 

Миколайович 

  1 1. Mykolaichuk M.M. Food industry 

development in the context of the food 

security of regions of Ukraine / 

Mykolaichuk M.M., Mykolaichuk N.S. // 

Baltic Journal of Economic Studies, Volume 

3 Number 5. Riga: Publishing House 

“Baltija Publishing”, 2017. – P. 304–310 

 

Гуманіт

арних та 

соціальн

о-

політичн

их наук  

Воронов 

Олександр 

Ігорович 

  2 1. Воронов О.І. Психологічні аспекти 

фактору часу при прийнятті 

управлінських рішень в сфері публічного 

управління / О.І. Воронов// Наука і 

освіта. - №2.- 2016. –  С.51-58. (Видання 

індексується: Національна бібліотека 

України імені В.І.Вернадського, 

Google Scholar, ULRICHS WEB Global 

Serials Directory, Academic Resource Index 

(ResearchBib), ERICH PLUS, OAJI (Open 

https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf
https://fmv.euba.sk/www_write/files/aktuality/2018/International_Relations_2017_Current_issues_of_world_economy_and_politics.pdf
https://fmv.euba.sk/www_write/files/aktuality/2018/International_Relations_2017_Current_issues_of_world_economy_and_politics.pdf
https://fmv.euba.sk/www_write/files/aktuality/2018/International_Relations_2017_Current_issues_of_world_economy_and_politics.pdf
https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2018_Proceedings.pdf
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Academic Journal Index), Index Copernicus, 

Emering Sources Citation Index (ESCI) by 

Web of Science; реєстрація у ДАК 

України: Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.12.2015 №1328; 

спеціальність: психологія та педагогіка). 

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/do

c/2016/7_2016/10.pdf 

2. Воронов О.І. Вплив феномену 

«активності» на якість управлінських 

рішень в сфері публічного управління / 

О.І. Воронов // Наука і освіта. -№11. – 

2016. – С.5-11. (Видання індексується: 

Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського, Google Scholar, 

ULRICHS WEB Global Serials Directory, 

Academic Resource Index (ResearchBib), 

ERICH PLUS, OAJI (Open Academic 

Journal Index), Index Copernicus, Emering 

Sources Citation Index (ESCI) by Web of 

Science; реєстрація у ДАК України: 

Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.12.2015 №1328; 

спеціальність: психологія та педагогіка). 

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/a

rticles/2016-11-doc/2016-11-st1 

 

Державо

знавство 

і право 

Марущак 

Володимир 

Петрович 

1 Государственное управление, экономика, цены: 

монографія //  В.П. Марущак. – Німеччина 

(Саарбрюккен): LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2015. – 220 с. 
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Проектн
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менедж

менту 

Безверхнюк 

Тетяна 

Миколаївна 

1 1. Methods for Development Projects Evaluating. 

Management of Development of Complex 

Systems, (38), 1-7. / Безверхнюк Т.М., Азарова 

І.Б., Боровик І.С. Методи 

оцінки девелоперських проектів / Т.М. 

Безверхнюк, І.Б. Азарова, І.С. Боровик 

// Управління розвитком складних систем. – 

2019. № 38. – С. 1-7. 

 

2 1.UNWTO sustainable tourism observatory 

in Ukraine: natural priorities  / Kostyantin 

Babov, Tetyana Bezverkhniuk, Iryna 

Babova, Ivan Liptuga // Journal of 

Geography, Politics and Society. – 2017.  

Volume 7. – Issue 4. – Р. 7-18. 

2. Coordination as function, method and 

form of cooperation between the public 

administration subjects under the conditions 

of decentralization of power / Tatyana 

Bezverkhnyuk, Oleksandra Kubrak  // 

Journal of Geography, Politics and Society. - 

2015. - Volume 5. - Issue 1. – P.7-15 

Сенча Ірина 

Анатоліївна 

1 Evaluative system of socio-economic effectiveness 

as a tool for public anti-crisis management / I. A. 

Sencha // Gubernaculum et administration : Zeszyty 

naukowe Instytutu Admunustracji Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie, 2017. – № 1(15). – 

Р. 43-56 

  

Левін Михайло 

Григорович 

2 1. The set-theoretic model for production 

infrastructure objects technological hazard’s level 

recognition / Levin M., Krivoguz G. // Asian 

Journal of Scientific and Educational Research, 

“Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). 

– P. 834-840. 

2. The implementation of E-government concept in 

Ukraine. Problems of administrative services 

provision / M. Levin,  D. Sharshatkin // IADCES. 

Scientific Periodical Journal “Business Economics” 

(USA), 2016. 

  

Азарова Ірина 
Борисівна 

2 1. Основные аспекты ценностно-
ориентированного управления инвестиционно-
строительными жилищными проектами / И.Б. 
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Азарова // Инженерно-строительный журнал. – 
2015. - №7(59). - С.18-29. 
2. Methods for Development Projects Evaluating. 
Management of Development of Complex 
Systems, (38), 1-7. / Безверхнюк Т.М., Азарова І.Б., 
Боровик І.С. Методи 
оцінки девелоперських проектів / Т.М. 
Безверхнюк, І.Б. Азарова, І.С. Боровик 
// Управління розвитком складних систем. – 2019. 
№ 38. – С. 1-7. 

Менедж
менту 
організа
цій 

Красностанова 
Натаілія 
Едуардівна 
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Krasnostanova, Nataliia E. et al. 2018. 
Methodological Basis of Assessment of Innovative 
Potential in the Regional 
Management System, Journal of Advanced 
Research in Law and Economics Volume IX, 
Summer, 4(34): 1317 – 1323. DOI: 
10.14505/jarle.v9.4(34).18. Available from: 
http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index 

  

Яроміч Світлана 
Анатоліївна 

1 

Яроміч С.А. Розвиток споживчих мереж в 
індустрії туризму/ С.А. Яроміч,  
П.А.Петриченко // Актуальні проблеми 
економіки, 2015, № 5 (167). -С. 153-160. 

  

Журавель Олена 
Володимирівна 

1 

Журавель О.В. Iryna Bashynska, Marina Malanchuk, 
Olena Zhuravel, Kateryna Olinichenko Smart 
Solutions: Risk Management of Crypto-Assets and 
Blockchain // Technology International Journal of 
Civil Engineering and Technology (IJCIET) 10(2), 
2019, pp. 1121–1131. Scopus 
http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCI
ET&VType=10&IType=2 

  

Бутенко Тетяна 
Василівна 

1 

Modern technologies of detection and prevention of 
corruption in emerging information society 
N Maslii, N Zakharchenko, V Butenko, O 
Savastieieva… - Problems and Perspectives in 
Management, 2018 

  

Разом ОРІДУ: 12     
 

http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index
http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=2
http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=2
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Таблиця 6.  

 

Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 
 

  Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які 

входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз17 

П17 0 

Кількість спеціальностей18 

П18 

За переліком постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 

2015 р. № 266 

НАДУ (Київ) 3 

ДРІДУ 3 

ЛРІДУ 4 

ОРІДУ 2 

ХРІДУ 5 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, що 

зареєстровані закладом вищої освіти 

та/або зареєстровані (створені) його 

науково-педагогічними та науковими 

працівниками19 

П19 
НАДУ (Київ)  9  

ОРІДУ  8 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом освіти 

та/або його науково-педагогічними та 

науковими працівниками20 

П20 0 

 

 

 

Таблиця 7.  

Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному державному 

кваліфікаційному іспиті – на даний час за спеціальностями, 

запровадженими в Національній академії, не проводилось атестації у формі 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 
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Таблиця 6. 

Порівняльні показники 
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 

1693/134 

12,63 

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 

1693/436 

3,88 

 

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) 

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 

46*100/1693 

2,72 

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 

19*100/475 

4 

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 

1*100/1693 

0,06 
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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 

0 

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 

наукометричних базах Scopus, Web оf Sсіеnсе, інших наукометричних 

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

наукових працівників цього закладу 

(П12+П13)/

П6 

(25+17)/475 

0,09 

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 оf 

Sсіеnсе,   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 

13*100/475 

2,74 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web оf Sсіеnсе, 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 

50*100/475 

10,53 

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 

17*100/475 

3,58 

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 

 


