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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Національний університет «Одеська юридична 

академія» виконує всі 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, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 року; 

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); 
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3) порушення Ліцензійних умов провадження освітньої  діяльності – 

відсутні; 

4) відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», система 

забезпечення якості вищої освіти закладу вищої освіти передбачає наявність 

необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою, 

а також інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 

Саме такі системи і утворюють єдине інформаційне середовище (ЄІС) 

освітнього закладу. У Національному університеті «Одеська юридична 

академія» складовими частинами ЄІС є ряд інформаційно-програмних 

комплексів: функціонує офіційний веб-портал Національного університету 

«Одеська юридична академія», веб-сайти навчальних структурних підрозділів.  

Офіційний веб-портал Національного університету «Одеська юридична 

академія» – це багатомовний веб-портал, який пропонує контент (інформаційне 

наповнення, доступне користувачам для перегляду або завантаження) 

українською, англійською та російською мовами. В україномовній версії веб-

портал містить розширений контент, служби та сервіси функціонують в 

повному обсязі. В іншомовних версіях контент узагальнений, адаптований для 

міжнародних читачів та викладений в стислій формі. З офіційного веб-порталу 

Національного університету «Одеська юридична академія» можна здійснити 

перехід на веб-сайти навчальних структурних підрозділів.  

Для відвідувачів порталу запроваджені такі основні тематичні розділи без 

обмеження доступу до матеріалів, зокрема: 

 - презентаційно-профорієнтаційний блок: про Національний університет 

«Одеська юридична академія», вступникам, міжнародні зв’язки, новини про 

діяльність структурних підрозділів, довідкова інформація, презентаційні 

фотогалереї та відеоматеріали (рекламні, документальні, художні тощо), засоби 

публічного ділового спілкування та комунікації тощо;  

- навчально-науковий блок: інформація про навчально-наукові 

підрозділи, бази нормативних документів, навчально-методичні матеріали 

(комплекси, програми та ін.), посилання на корисні інтернет-ресурси;  

- нормативний блок – публічна інформація відповідно до вимог 

нормативно-правових актів. Функціонує корпоративний блок, який містить 

розділи, призначені для інформаційної підтримки навчально-наукової та 

адміністративно-господарської діяльності Національного університету 

«Одеська юридична академія». Зокрема, про діяльність Вченої ради, Наглядової 

ради, ректорату; багатофункціональні розділи: кадри, режимно-секретне та 

документальне забезпечення; спеціалізовані навчальні розділи, портал АСУ 
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ВНЗ, документообіг, тестування. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про 

вищу освіту» у Національному університеті «Одеська юридична академія» 

забезпечується безоплатне користування бібліотеками та інформаційними 

фондами.  

Функціонує розділ сайту «Електронний репозитарій Національного 

університету «Одеська юридична академія». Для організації традиційних 

дистанційних курсів, підтримки очного навчання, а також для створення 

персоналізованого навчального середовища використовується безпечна та 

інтегрована система Moodle. Для управління навчальним процесом закладу 

вищої освіти в єдиному інформаційному просторі використовується 

Автоматизована система управління (АСУ) навчальним закладом. У її складі 

функціонують наступні модулі:  

1) «Деканат» – ведення особових справ здобувачів вищої освіти, 

відображення їх університетського руху протягом періоду навчання; 

2) «Приймальна комісія» – формування особових справ абітурієнтів за 

спеціальностями вступу, заповнення екзаменаційних відомостей з результатами 

здачі вступних випробувань та формування рейтингових списків, відповідно до 

яких здійснюється зарахування; особові справи абітурієнтів, зарахованих на 

навчання, експортуються до модуля «Деканат». 

3) «Education» - призначене для створення бази даних анкет 

студентів/учнів навчальних закладів разом з їх фотографіями, формування 

замовлень на виготовлення документів про освіту, додатків до диплому про 

вищу освіту, студентських/учнівських квитків державного зразка, та передачі їх 

у вигляді пакетів заявок до центрального вузла збору даних в ІВС «ОСВІТА» 

для подальшої обробки. 

4)   База даних АСУ синхронно працює з базами даних Єдина державна 

електронна база з питань освіти, системи контролю та управління доступом до 

Національного університету «Одеська юридична академія», наукової 

бібліотеки. Щорічно програмний комплекс доопрацьовується з урахуванням 

нових вимог.  Для забезпечення контролю доступу співробітників та 

відвідувачів на територію структурних підрозділів Національного університету 

«Одеська юридична академія», а також для здійснення автоматизованого обліку 

робочого часу персоналу в Національному університеті «Одеська юридична 

академія» використовується система контролю доступу (СКУДД), програмне 

забезпечення «Модуль интеграции ИКБ в систему управления предприятием», 

«Проходная+», «АРМ «Учет Пропусков» Інформаційно-комунікаційна мережа 

Національного університету «Одеська юридична академія» нараховує біля 530 

комп’ютерів які мають доступ до мережі Інтернет. Для забезпечення надійного 
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функціонування контрольно-пропускної системи, інфраструктури та цілісності 

матеріально-технічної бази університету впроваджено централізовану систему 

відеоспостереження, яка об’єднує локальні системи структурних підрозділів 

Національного університету «Одеська юридична академія». В локальних 

системах відеоспостереження збереження інформації здійснюється 

відеореєстраторами та відеосерверами в автоматичному режимі цілодобово. На 

офіційному веб-сайті Національного університету «Одеська юридична 

академія» розміщена обов’язкова інформація передбачена законодавством. 

Наявність технічної складової Google дозволяє університетові мати 

власну мережу електронної пошти. 

5) На офіційному веб-сайті Національного університету «Одеська 

юридична академія» розміщена обов’язкова інформація передбачена 

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» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=2669&Ite

mid=713&lang=uk 

Документи закладу вищої 

освіти, якими регулюється 

порядок здійснення 

освітнього процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

http://www.onua.edu.ua/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=270

5&Itemid=716&lang=uk 

Інформація про структуру та 

склад керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 30 

Закону України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=2736%3A

2016-01-25-13-19-

09&catid=230%3A2016-01-25-09-33-

23&Itemid=719&lang=uk 

Кошторис закладу вищої 

освіти та всі зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=7200:-

2016-&catid=230:2016-01-25-09-33-

23&Itemid=719&lang=uk 

Звіт про використання та 

надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=3077%3A

2016-04-26-11-20-

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2669&Itemid=713&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2669&Itemid=713&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2669&Itemid=713&lang=uk
http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2705&Itemid=716&lang=uk
http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2705&Itemid=716&lang=uk
http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2705&Itemid=716&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2736%3A2016-01-25-13-19-09&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2736%3A2016-01-25-13-19-09&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2736%3A2016-01-25-13-19-09&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2736%3A2016-01-25-13-19-09&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2736%3A2016-01-25-13-19-09&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7200:-2016-&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7200:-2016-&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7200:-2016-&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7200:-2016-&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3077%3A2016-04-26-11-20-00&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3077%3A2016-04-26-11-20-00&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3077%3A2016-04-26-11-20-00&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
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00&catid=230%3A2016-01-25-09-33-

23&Itemid=719&lang=uk 

Інформацію щодо 

проведення тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=5168:201

7-02-06-13-55-50&catid=230:2016-01-

25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=7201%3A

2016-07-04-10-04-

07&catid=230%3A2016-01-25-09-33-

23&Itemid=719&lang=uk 

Ліцензія на провадження 

освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=5817%3A

2017-04-12-09-08-

25&catid=228%3A2016-01-25-09-13-

02&Itemid=718&lang=uk 

Сертифікати про 

акредитацію освітніх 

програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію 

(за наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=2463%3A

2015-05-22-11-01-

18&catid=228%3A2016-01-25-09-13-

02&Itemid=718&lang=uk 

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. 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=category&id=264&la

yout=blog&Itemid=745&lang=uk 

Ліцензований обсяг та 

фактична кількість осіб, які 

навчаються у закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8649:201

9-04-24-10-59-16&catid=228:2016-01-

25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk 

Мова (мови) освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://www.onua.edu.ua/index.php?opti

on=com_content&view=article&id=270

5&Itemid=716&lang=uk 

Наявність вакантних посад, 

порядок і умови проведення 

конкурсу на їх заміщення (у 

разі його проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=category&layout=blo

g&id=231&Itemid=725&lang=uk 

Матеріально-технічне ч. 2 ст. 30 Закону http://onua.edu.ua/index.php?option=co

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3077%3A2016-04-26-11-20-00&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3077%3A2016-04-26-11-20-00&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5168:2017-02-06-13-55-50&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5168:2017-02-06-13-55-50&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5168:2017-02-06-13-55-50&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5168:2017-02-06-13-55-50&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7201%3A2016-07-04-10-04-07&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7201%3A2016-07-04-10-04-07&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7201%3A2016-07-04-10-04-07&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7201%3A2016-07-04-10-04-07&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7201%3A2016-07-04-10-04-07&catid=230%3A2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5817%3A2017-04-12-09-08-25&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5817%3A2017-04-12-09-08-25&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5817%3A2017-04-12-09-08-25&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5817%3A2017-04-12-09-08-25&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5817%3A2017-04-12-09-08-25&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2463%3A2015-05-22-11-01-18&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2463%3A2015-05-22-11-01-18&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2463%3A2015-05-22-11-01-18&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2463%3A2015-05-22-11-01-18&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2463%3A2015-05-22-11-01-18&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=264&layout=blog&Itemid=745&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=264&layout=blog&Itemid=745&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=264&layout=blog&Itemid=745&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8649:2019-04-24-10-59-16&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8649:2019-04-24-10-59-16&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8649:2019-04-24-10-59-16&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8649:2019-04-24-10-59-16&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2705&Itemid=716&lang=uk
http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2705&Itemid=716&lang=uk
http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2705&Itemid=716&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=231&Itemid=725&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=231&Itemid=725&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=231&Itemid=725&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8650:2019-04-24-11-01-31&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
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забезпечення закладу освіти 

(згідно з ліцензійними 

умовами) 

України «Про 

освіту» 

m_content&view=article&id=8650:201

9-04-24-11-01-31&catid=230:2016-01-

25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk 

Напрями наукової та/або 

мистецької діяльності (для 

закладів вищої освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=1720:201

3-09-05-09-31-17&catid=116:2011-10-

10-07-48-27&Itemid=376&lang=uk 

Наявність гуртожитків та 

вільних місць у них, розмір 

плати за проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=3037:201

6-04-18-09-16-38&catid=177:2013-04-

22-08-29-12&Itemid=608&lang=uk 

Результати моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8651:201

9-04-24-11-02-29&catid=228:2016-01-

25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk 

Річний звіт про діяльність 

закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8645%3A

2019-04-24-07-41-

56&catid=228%3A2016-01-25-09-13-

02&Itemid=718&lang=uk 

Правила прийому до закладу 

освіти у відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8424:-qq-

2019-&catid=228:2016-01-25-09-13-

02&Itemid=718&lang=uk 

Умови доступності закладу 

освіти для навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8652:201

9-04-24-11-03-44&catid=230:2016-01-

25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk 

Розмір плати за навчання, 

підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8653:201

9-04-24-11-05-39&catid=228:2016-01-

25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk 

Перелік додаткових освітніх 

та інших послуг, їх вартість, 

порядок надання та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=4283:-

2016-2017&catid=228:2016-01-25-09-

13-02&Itemid=718&lang=uk 

 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

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.

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8650:2019-04-24-11-01-31&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8650:2019-04-24-11-01-31&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8650:2019-04-24-11-01-31&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1720:2013-09-05-09-31-17&catid=116:2011-10-10-07-48-27&Itemid=376&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1720:2013-09-05-09-31-17&catid=116:2011-10-10-07-48-27&Itemid=376&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1720:2013-09-05-09-31-17&catid=116:2011-10-10-07-48-27&Itemid=376&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1720:2013-09-05-09-31-17&catid=116:2011-10-10-07-48-27&Itemid=376&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3037:2016-04-18-09-16-38&catid=177:2013-04-22-08-29-12&Itemid=608&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3037:2016-04-18-09-16-38&catid=177:2013-04-22-08-29-12&Itemid=608&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3037:2016-04-18-09-16-38&catid=177:2013-04-22-08-29-12&Itemid=608&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3037:2016-04-18-09-16-38&catid=177:2013-04-22-08-29-12&Itemid=608&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8651:2019-04-24-11-02-29&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8651:2019-04-24-11-02-29&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8651:2019-04-24-11-02-29&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8651:2019-04-24-11-02-29&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8645%3A2019-04-24-07-41-56&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8645%3A2019-04-24-07-41-56&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8645%3A2019-04-24-07-41-56&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8645%3A2019-04-24-07-41-56&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8645%3A2019-04-24-07-41-56&catid=228%3A2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424:-qq-2019-&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424:-qq-2019-&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424:-qq-2019-&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8424:-qq-2019-&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8652:2019-04-24-11-03-44&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8652:2019-04-24-11-03-44&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8652:2019-04-24-11-03-44&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8652:2019-04-24-11-03-44&catid=230:2016-01-25-09-33-23&Itemid=719&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8653:2019-04-24-11-05-39&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8653:2019-04-24-11-05-39&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8653:2019-04-24-11-05-39&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8653:2019-04-24-11-05-39&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4283:-2016-2017&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4283:-2016-2017&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4283:-2016-2017&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4283:-2016-2017&catid=228:2016-01-25-09-13-02&Itemid=718&lang=uk


7 
 

 

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 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

052 Політологія 48 – 
2 3 

– 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

053 Психологія 45 – – – – 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

054 Соціологія 49 – 
1 

2 – 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

061 

Журналістика 
155 1 – 3 – 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

073 Менеджмент 13 – – 
– 

– 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

081 Право 2825 4 15 25 
3 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

293 Міжнародне 

право 
18 6 

– 
- – 

Здобувачі 
першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

6.030101 

Соціологія 
13 – 1 1 – 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

6.030104 

Політологія 
19 

– 3 
– – 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

6.030301 

Журналістика 
45 

– 
1 1 – 
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освіти 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

6.030302 

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 

9 – – – – 

Здобувачі 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти 

 

6.030401 

Правознавство 
1064 9 

12 7 
– 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

052 Політологія 35 – 
– 

1 
– 

Здобувачі 
другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

054 Соціологія 26 – 1 – – 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

061 

Журналістика 
45 – 2 – – 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

073 Менеджмент 30 – – – – 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

 

081 Право 2066 2 21 – – 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

293 Міжнародне 

право 
23 1 – – – 

Здобувачі 

другого 
(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

124 Системний 

аналіз 
16 – – – – 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

202 – 1 1 – 

Здобувачі 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

281 Публічне 

управління і 

адміністрування 

64 – 1 1 – 
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освіти 

Здобувачі 

освітньо-

кваліфікаційног

о рівня 

молодший 

спеціаліст 

081 Право 1458 – 5 – 2 

Здобувачі 

третього 

(освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти 

 

033 Філософія 2 – – – – 

Здобувачі 

третього 

(освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти 

052 Політологія 10 – – – – 

Здобувачі 

третього 

(освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти 

081 Право 64 – – – – 

Здобувачі 

третього 

(освітньо-

наукового) рівня 

вищої освіти 

 

293 Міжнародне 

право 
8 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.01– Теорія 

та історія 

держави і права; 

історія 

політичних і 

правових учень 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.02 – 

Конституційне 

право; 

муніципальне 

право 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 
кандидата наук 

12.00.03 – 

Цивільне право 

та цивільний 

процес; сімейне 

право; 

міжнародне 

приватне право 

1 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.04 – 

Господарське 

право, 

господарсько-

процесуальне 

право 

0 
– – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.06 – 

Земельне право; 

аграрне право; 

екологічне 

0 – – – – 
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право; 

природоресурсн

е право 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.07 – 

Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне 

право 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.08 – 

Кримінальне 

право та 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче право 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.09 – 

Кримінальний 

процес та 
криміналістика; 

судова 

експертиза; 

оперативно-

розшукова 

діяльність 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

12.00.11 –  

Міжнародне 

право 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

23.00.02 – 

Політичні 

інститути та 

процеси 

0 – – – – 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата наук 

23.00.04 – 

Політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку 

0 – – – – 

Здобувачі 

наукового 

ступеня вищої 

освіти 

081 Право 4 – – – – 

Здобувачі 

наукового 

ступеня вищої 

освіти 

293 Міжнародне 

право 
1 – – – – 

Разом: 8358 23 66 45 5 

 П1 П2 П3 П4 П5 

 

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 
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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 

Кількість6 Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО? 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультуван

ня) не менше 

п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні8 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або вчене 

звання9 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори10 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

п
р

о
к

у
р

а
т
у
р

и
 т

а
 

сл
ід

ст
в

а
  

(К
р

и
м

ін
а
л

ь

н
о
ї 

 

ю
ст

и
ц

ії
) 

Кафедра 

криміна
льного 

права 

29 2 3 21 4 

Кафедра 

криміна
19 1 1 15 2 
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льного 

процесу 

Кафедра 

криміна

лістики 

18 1 2 14 2 

Кафедра 

кримінол

огії та 

кримінал

ьно-

виконавч

ого 

права  

13 – 1 10 2 

С
у
д
о
в

о
-а

д
м

ін
іс

т
р

а
т
и

в
н

и
й

 ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

Кафедра 

адмініст

ративног

о та 

фінансов
ого 

права 

27 – 1 23 4 

Кафедра 

конститу

ційного 

права 

13 – 1 11 2 

Кафедра 

морсько

го та 

митного 

права 

14 4 3 12 2 

Кафедра 

права 

 інтелект

уальної 

власност

і та 

корпора

тивного 

права 

10 6 1 7 2 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 ц
и

в
іл

ь
н

о
ї 

і 

г
о
сп

о
д
а
р

сь
к

о
ї 

ю
ст

и
ц

ії
 

Кафедра 

цивільно

го 

процесу 

18 – 1 15 2 

Кафедра 
цивільно

го права 

28 11 4 23 2 

Кафедра 

господар

ського 

права та 

процесу 

12 1 1 7 2 

С
о
ц

іа
л

ь
н

о
-

п
р

а
в

о
в

и

й
 

ф
а
к

у
л

ь
т
е

т
 

Кафедра 

трудовог

о права 

та права 

соціальн

13 – 1 9 4 
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ого 

забезпече

ння  

Кафедра 

аграрног

о, 

земельно

го та 

екологічн

ого права 

14 – 1 7 5 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 м
іж

н
а
р

о
ж

н
о

-п
р

а
в

о
в

и
х
 

в
ід

н
о
си

н
 

Кафедра 

іноземни

х мов № 

1 

31 3 – 7 
– 

Кафедра 

іноземни

х мов № 

2 

18 4 – 5 1 

Кафедра 

міжнарод

ного та 

Європейс

ького 

права 

23 10 2 15 6 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 а
д
в

о
к

а
т
у
р

и
 

Кафедра 

історії 

держави 

та права 

14 1 – 11 3 

Кафедра 

організац

ії 

судових, 

правоохо

ронних 

органів 

та 

адвокату

ри 

14 2 2 9 3 

Кафедра 

загальнот

еоретичн

ої 

юриспру

денції 

21 1 5 16 4 

Ф
а
к

у
л

ь

т
ет

 

п
си

х
о
л

о
г
ії

, 

п
о
л

іт
о
л

о
г
ії

 т
а
 

со
ц

іо
л

о

г
ії

 

Кафедра 

політичн

их теорій 

11 – 3 5 4 
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Кафедра 

соціологі

ї та 

психолог

ії 

13 1 1 9 2 

Кафедра 

філософії 
9 – – 7 2 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

ж
у
р

н
а
л

іс
т
и

к
и

 

Кафедра 

журналіс

тики 

14 4 1 9 3 

Кафедра 

прикладн

ої 

лінгвісти

ки 

5 – – 4 1 

Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 к
іб

ер
б
ез

б
ек

и
 т

а
 і

н
ф

о
р

м
а
ц

ій
н

и
х
 

т
ех

н
о
л

о
г
ій

 

Кафедра 

фізичног

о 

вихованн

я 

13 – – 3 – 

Кафедра 

націонал

ьної 

економік

и 

7 3 1 6 1 

Кафедра 

інформац

ійних 

технологі

й 

4 – – 4 – 

Кафедра 

кібербезп

еки 

5 – – 5 2 

Ів
а
н

о
-ф

р
а
н

к
ів

сь
к

и
й

 

ю
р

и
д
и

ч
н

и
й

 і
н

ст
и

т
у
т
 

Кафедра 

кримінал

ьного 

процесу 

та 

кримінал

істики 

5 – – 3 1 

Кафедра 

кримінал

ьного 

права та 

7 – – 6 – 
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кримінол

огії 

Кафедра 

цивільно

го та 

господар

ського 

права і 

процесу 

6 – – 6 – 

Кафедра 

міжнарод

ного, 

конститу

ційного 

та 

адміністр

ативного 

права 

6 – – 4 1 

Кафедра 

загально

правових 

та 

гуманіта

рних 

дисциплі

н 

6 – – 4 1 

Ч
ер

к
а
сь

к
и

й
 ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 

Кафедра 

суспільн

ий наук 

3 – 1 3 – 

Кафедра 

загально-

правових 

дисциплі

н 

4 – – 4 – 

Кафедра 

галузеви

х 

юридичн

их 

дисциплі

н 

5 – – 3 – 

Ч
ер

н
ів

е

ц
ь

к
и

й
 

ю
р

и
д
и

ч

н
и

й
 

ін
ст

и
т
у
т
 Кафедра 

теорії та 

історії 

держави і 

5 – – 4 1 
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права 

Кафедра 

цивільно-

правових 

дисциплі

н 

6 – – 5 – 

Кафедра 

міжнарод

ного та 

митного 

права 

3 – – 2 – 

Кафедра 

конститу

ційного, 

адміністр

ативного 

та 

фінансов

ого права 

5 – 1 4 1 

Кафедра 

кримінал

ьної 

юстиції 

6 – – 5 1 

М
и

к
о
л

а
їв

сь
к

и
й

 і
н

ст
и

т
у
т
 п

р
а
в

а
 

Кафедра 

гуманіта

рних 

дисциплі

н 

6 – – 3 1 

Кафедра 

загальнот

еоретичн

ої, 

конститу

ційної та 

цивілісти

чної 

юриспру

денції 

8 – – 4 – 

Кафедра 

кримінал

ьного 

права та 

інших 

кримінал

ьно-

5 – – 4 1 
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правових 

дисциплі

н 

 

К
р

и
в

о
р

із
ь

к
и

й
 ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 

Кафедра 

кримінал

ьно-

правових 

дисциплі

н 

8 – – 3 – 

Кафедра 

соціальн

о-

політичн

их та 

економіч

них 

дисциплі

н 

3 – – 2 – 

Кафедра 

конститу

ційного, 

міжнарод

ного та 

приватно

го права 

5 – – 2 – 

К
и

їв
сь

к
и

й
 і

н
ст

и
т
у
т
 і

н
т
ел

ек
т
у
а
л

ь
н

о
ї 

в
л

а
сн

о
ст

і 
т
а
 

п
р

а
в

а
 

Кафедра 

кримінал

ьного 

права, 

процесу 

та 

кримінал

істики 

9 – 2 8 1 

Кафедра 

інтелекту

альної 

власності 

та 

цивільно-

правових 

дисциплі

н 

9 – 1 7 2 

Кафедра 

конститу
11 – 2 7 1 
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ційного, 

адміністр

ативного 

та 

міжнарод

ного 

права 

Кафедра 

менеджм

енту та 

інформац

ійних 

технологі

й 

4 – 1 3 1 

Кафедра 

іноземни

х мов та 

соціальн

о-

правових 

дисциплі

н 

5 – 1 4 – 

Разом: 570 55 45 389 80 

 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, якіздійснювали 

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 
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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 

Scienc

e 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science13 

Факультет 

журналістики 

Кафедра 

журналістики 

Маляренко Тетяна 

Анатоліївна 
55789828300 h=3 – h=1 

Факультет 

міжнародно-

правових 

відносин 

Кафедра 

міжнародного 

та 

Європейськог

о права 

Василенко Микола 

Дмитрович 

7006022455 h=2 – h=3 

Факультет 

психології, 

політології та 

соціології 

Кафедра 

соціології та 

психології 

Мельников Андрій 

Сергійович 
57195262946 h=1 – h=1 

Соціально-

правовий 

факультет 

Кафедра 

інформаційни

х технологій 

Логінова Наталія 

Іванівна 57189331779 h=1 – – 

Соціально-

правовий 

факультет 

Кафедра 

інформаційни

х технологій 

Задерейко 

Олександр 

Владиславович 

57196005917 h=1 – – 

Соціально-

правовий 

Кафедра 

інформаційни

Трофіменко Олена 

Григорівна 
57189319394 h=1 – – 
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факультет х технологій 
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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). 
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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 

наукометричних баз17 П17 

– 

Кількість спеціальностей18 

П18 

Молодший спеціаліст – 1:  

081 Право 

 

Молодший бакалавр – 2: 

053 Психологія 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

Бакалавр – 15: 

6.030401 Правознавство 

6.030101 Соціологія 

6.030104 Політологія 

6.030301 Журналістика 

6.030302 Реклама та зв’язки з громадськістю  

081 Право 

052  Політологія 

054 Соціологія 

061 Журналістика 

053 Психологія 

073 Менеджмент 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки 

125 Кібербезпека 

293 Міжнародне право 

 

Магістр –11 

081 Право 

054 Соціологія 

052 Політологія 

074 Публічне управління та адміністрування 

124 Системний аналіз 

053 Психологія 

073 Менеджмент 

061 Журналістика 
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262 Правоохоронна діяльність 

281 Публічне управління та адміністрування 

293 Міжнародне право 

 

Доктор філософії –4 

033 Філософія 

052 Політологія 

081 Право 

293 Міжнародне право 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) 

його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками19 

П19 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 

18900-7680  База даних «Наукові праці 

Національного університету "Одеська юридична 

академія"» Афанасьєва М.В., д.ю.н., доцент;   

2. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 

19035-7825 База даних «Актуальні проблеми 

держави і права» Завальнюк В.В., к.ю.н., 

професор;  

3. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 

19241-9041 «Юридичний вісник» Афанасьєва 

М.В., д.ю.н., професор, Пережняк Б.А., к.ю.н., 

професор;  

4. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 

18118-6918Р База даних «Прикарпатський 

юридичний вісник» Ківалов С.В., д. ю. н., 

професор;  

5. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 

10996 База даних «Часопис цивілістики» д.ю.н., 

професор, академік АПН України Ківалов С.В,  

д.ю.н., професор, член-кореспондент НАпН 

України Харитонов Є.О.; 

6. Свідоцтво про державну реєстрацію:  Серія 

KB 20331-10131 P ISSN:2312-3192 «Одеський 

лінгвістичний вісник» Петлюченко Н.В., д. філол. 

н., професор; 

7. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 

20826-10626 База даних «Актуальні проблеми 

філософії та соціології» Яковлев Д.В., д.політ.н., 

професор;  

8. Фахова реєстрація: на оформленні ISSN: 

2414-9610 «S.P.A.C.E./Society, Politics, 

Administration in Central Europe» Яковлев Д.В. – 

д.політ.н., професор;  

9. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 

№22205-12105Р «Lex portus» Національний 

університет "Одеська юридична академія" та 

Громадська організація "Морська асоціація" 

Святий Миколай " 

10. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 

7364 База даних «Актуальні проблеми політики» 

д-р. юрид. наук, професор, академік НАПрН 

України, академік АПН України С.В.Ківалов. 
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11. Свідоцтво по державну реєстрацію: КВ № 8169 

від 28.11.2003 р. «Юридичний реферативний 

журнал» д-р. юрид. наук, професор, академік 

НАПрН України, академік АПН України 

С.В.Ківалов.     

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

які комерціалізовано 

закладом вищої освіти 

та/або його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками20 

П20 

1. Фундаментальне дослідження 

«Євроінтеграційна кримінально-правова політика 

України» у 2018 році отримало фінансування у 

розмірі 473,0 тис. грн.; 

2. В рамках виконання НДР «Захист прав 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет: 

теоретичні та практичні аспекти» (ДРН 

0115U002493) було комерціалізовано наукові 

дослідження на суму 30,0 тис. грн.; 

3. В рамках виконання НДР «Теоретико – 

практичні засади використання невербальної 

інформації в кримінальному провадженні» (ДРН 

0117U003832) доктором юридичних наук О. П. 

Ващук було отримано грант Президента України 

на суму 60,0 тис. грн. 
 

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, фотографічних творів, творів дизайну, 

музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач (програм) організацій мовлення, 
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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 

спеціаль

ність 

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; 
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 – 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 

8358/80 

104,5 

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 

8358/389 

21,5 

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 

-- 

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 

23*100/8358 

0,28 

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 

55*100/570 

9,6 

 

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 

П3*100/П1 

66*100/8358 

0,79 
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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 

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 

45 

 

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 

5 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-

педагогічних та наукових працівників (які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 

31 грудня останнього року звітного періоду) у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших 

наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 

кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 

закладу 

 

(П12+П13)/П6 

(10+5)/570 

0,03 

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*100/570 

0,7 

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 

П17/П18 

-- 
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спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

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 

45*100/570 

7,9 

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 

11*100/570 

1,9 

 

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 

3*100/570 

5,3 

 


