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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії 

надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є: 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
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До звіту додаються відомості про здійснення заходів державного контролю 

(нагляду) за дотриманням законодавства у сфері освіти, виявлені ними 

порушення та вжиті заходи для їх усунення, у відповідному році. 

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); 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

До звіту додаються відомості про здійснення заходів контролю за 

дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, виявлені 

ними порушення та вжиті заходи для їх усунення у відповідному році. 

4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в 

якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

До звіту додається опис єдиного інформаційного середовища закладу 

вищої освіти. 

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

інформації, передбаченої законодавством. 

Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу 

вищої освіти 

Назва документа або вид 

інформації 

Нормативний акт, який 

передбачає 

оприлюднення 

документа або 

інформації 

Посилання на документ або інформацію на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

Статут (інші установчі 

документи) 

ч. 3 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту», ч. 2 

ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/information_

nauoa/normatyvno-pravovi-akty 

Документи закладу 

вищої освіти, якими 

регулюється порядок 

здійснення освітнього 

процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/poloz

henya_osvitniy_proces 

Інформація про 

структуру та склад 

керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту», ч. 2 

ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/struktura-

universytetu 

 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zv

o/ 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/information_nauoa/normatyvno-pravovi-akty
https://www.oa.edu.ua/ua/info/information_nauoa/normatyvno-pravovi-akty
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/polozhenya_osvitniy_proces
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/polozhenya_osvitniy_proces
https://www.oa.edu.ua/ua/info/struktura-universytetu
https://www.oa.edu.ua/ua/info/struktura-universytetu
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/
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Кошторис закладу вищої 

освіти та всі зміни до 

нього 

ч. 4 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_do

c/2019/koshtorysy 

 

Звіт про використання та 

надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_do

c/2019/finzvit_2018 

 

Інформацію щодо 

проведення тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_do

c/2019/tendery_2019 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону України 

«Про вищу освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_do

c/2019/info 

Ліцензія на провадження 

освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/vstu

p_inf 

Сертифікати про 

акредитацію освітніх 

програм, сертифікат про 

інституційну 

акредитацію (за 

наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/cert

ifications 

 

 

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. 

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bac

helor/specialities 

Ліцензований обсяг та 

фактична кількість осіб, 

які навчаються у закладі 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/download/litsensiya/

naaczion-univer-ostrozka-akademiya-

22.11.pdf 

https://www.oa.edu.ua/publik_information/к

онтингент%20студентів.pdf 

 

 

Мова (мови) освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/information_

nauoa/mova_osvitnyiogo_procesu 

Наявність вакантних 

посад, порядок і умови 

проведення конкурсу на 

їх заміщення (у разі його 

проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/vakan

tni_posadu/ 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладу 

освіти (згідно з 

ліцензійними умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/mater

ialno-tekhnichna-baza 

Напрями наукової та/або 

мистецької діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_d

oslidzhennya/za_zamovlennyam_mon 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/koshtorysy
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/koshtorysy
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/finzvit_2018
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/finzvit_2018
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/tendery_2019
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/tendery_2019
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/info
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/fin_doc/2019/info
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/vstup_inf
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/vstup_inf
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/certifications
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/certifications
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/specialities
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/specialities
https://www.oa.edu.ua/download/litsensiya/naaczion-univer-ostrozka-akademiya-22.11.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/litsensiya/naaczion-univer-ostrozka-akademiya-22.11.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/litsensiya/naaczion-univer-ostrozka-akademiya-22.11.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/контингент%20студентів.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/контингент%20студентів.pdf
https://www.oa.edu.ua/ua/info/information_nauoa/mova_osvitnyiogo_procesu
https://www.oa.edu.ua/ua/info/information_nauoa/mova_osvitnyiogo_procesu
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/vakantni_posadu/
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/vakantni_posadu/
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/materialno-tekhnichna-baza
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/materialno-tekhnichna-baza
https://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/za_zamovlennyam_mon
https://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/za_zamovlennyam_mon
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(для закладів вищої 

освіти) 

 

https://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_d

oslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/ 

Наявність гуртожитків та 

вільних місць у них, 

розмір плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/gurt

ozhutku/ 

 

https://www.oa.edu.ua/doc/gurtozhytok/%D0

%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%

D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0

%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf 

Результати моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zv

o/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/monitoryng_yak

osti_osvity 

Річний звіт про 

діяльність закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/zvit_r

ektora 

Правила прийому до 

закладу освіти у 

відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/ent

er-2019 

Умови доступності 

закладу освіти для 

навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/ects/info_stu

dents/#Opportunities_for_Students_with_Dis

abilities 

Розмір плати за 

навчання, підготовку, 

перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bac

helor/vartist_navchannia 

Перелік додаткових 

освітніх та інших послуг, 

їх вартість, порядок 

надання та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://www.oa.edu.ua/assets/files/fin-

doc/plata_poslugi_18_19.pdf 

 

  

https://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/
https://www.oa.edu.ua/ua/science/naukovi_doslidzhennya/doslidzhennya_kafedr/
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/gurtozhutku/
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/gurtozhutku/
https://www.oa.edu.ua/doc/gurtozhytok/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/gurtozhytok/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/gurtozhytok/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.oa.edu.ua/doc/gurtozhytok/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/monitoryng_yakosti_osvity
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/monitoryng_yakosti_osvity
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/monitoryng_yakosti_osvity
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/zvit_rektora
https://www.oa.edu.ua/ua/info/access/zvit_rektora
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/enter-2019
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/enter-2019
https://www.oa.edu.ua/ua/info/ects/info_students/#Opportunities_for_Students_with_Disabilities
https://www.oa.edu.ua/ua/info/ects/info_students/#Opportunities_for_Students_with_Disabilities
https://www.oa.edu.ua/ua/info/ects/info_students/#Opportunities_for_Students_with_Disabilities
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/vartist_navchannia
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/vartist_navchannia
https://www.oa.edu.ua/assets/files/fin-doc/plata_poslugi_18_19.pdf
https://www.oa.edu.ua/assets/files/fin-doc/plata_poslugi_18_19.pdf
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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. 

 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість Проходили 

стажування  

в  інозем-

них ЗВО 

Здобули 

призові 

місця 

Іноземних 

громадян 

 

Громадян 

з країн 

членів 

ОЕСР 

бакалавр       

 029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

52     

 032 Історія та 

археологія 

82     

 033 Філософія 20  5 1  

 034 Культурологія 45     

 035.01 Філологія. 

Українська мова та 

література 

94  2   

 035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

218 49 4   

 051 Економіка 68  1 2 1 

 052 Політологія 52  1   

 053 Психологія 87  2 2 1 

 055 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

46  4   

 061 Журналістика 58  1   

 071 Облік і 

оподаткування 

43     
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 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

71  4   

 081 Право 281   3 1 

 122 Комп’ютерні 

науки 

24     

 229 Громадське 

здоров’я 

22     

 256 Національна 

безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення та 

видами діяльності) 

67     

 291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

100     

бакалавр 6.020101 

Культурологія 

9     

 6.020105 

Документознавство 

та інформаційна 

діяльність 

11     

 6.020301 Філософія 11     

 6.020302 Історія 14     

 6.020303 Філологія. 

Українська мова та 

література 

24     

 6.020303 Філологія. 

Мова і література 

(англійська) 

51     

 6.030102 Психологія 25     

 6.030104 Політологія 13     

 6.030201 Міжнародні 

відносини 

23   1 1 

 6.030205 

Країнознавство 

19     
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 6.030301 

Журналістика 

23     

 6.030401 

Правознавство 

64     

 6.030502 Економічна 

кібернетика 

23     

 6.030508 Фінанси і 

кредит 

41     

 6.030509 Облік і 

аудит 

15     

  1796 49 24 9 4 

магістр 029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

20     

 031 Релігієзнавство 14 1    

 032 Історія та 

археологія 

32 4    

 034 Культурологія 10     

 035.01 Філологія. 

Українська мова та 

література 

26     

 035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

49   1  

 051 Економіка 18     

 052 Політологія 17 2    

 053 Психологія 21     

 061 Журналістика 30     

 071 Облік і 

оподаткування 

23     

 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

45 1    

 081 Право 142     
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 291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

42 12    

  489 20 0 1 0 

                       Разом: П1 

2285 

П2 

69 

П3 

24 

П4 

10 

П5 

4 

 
1 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

2 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися 

(стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України 

3 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнародних 

та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 

проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту 

4 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за 

денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

5 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, 

які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра відділ 

тощо 
Кількість 

Проходили 

стажування 

в 

іноземних 

ЗВО 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультування)  

не менше 

п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів,  які 

захистилися в 

Україні 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або 

вчене 

звання 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори 

Навчально-

науковий 

інститут права 

ім. І. 

Малиновського 

Кафедра теорії  та 

історії держави  і 

права 

 

4   2  

Навчально-

науковий 

інститут права 

ім. І. 

Малиновського 

Кафедра 

державно-

правових 

дисциплін 

6   3 2 

Навчально-

науковий 

інститут права 

ім. І. 

Малиновського 

Кафедра цивільно-

правових 

дисциплін 

5   3  

Навчально-

науковий 

інститут права 

ім. І. 

Малиновського 

Кафедра 

муніципального 

права  та 

адміністративно-

правових 

дисциплін 

4 1  3  
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Навчально-

науковий 

інститут права 

ім. І. 

Малиновського 

Кафедра 

правосуддя та 

кримінально-

правових 

дисциплін 

6 1  6 1 

Факультет 

романо-

германських 

мов 

Кафедра 

англійської мови  

та літератури 

13  1 6 1 

Факультет 

романо-

германських 

мов 

Кафедра 

індоєвропейських 

мов 

10 4  5 1 

Факультет 

романо-

германських 

мов 

Кафедра 

англійської 

філології 

 

5   3 2 

Факультет 

романо-

германських 

мов 

Кафедра 

міжнародної  

мовної комунікації 

7 1  2  

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра 

української мови  

та літератури 

9   6 2 

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра 

культурології  та 

філософії 

6 1  6 3 

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра 

журналістики 
6 2  6  

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра 

релігієзнавства  і 

теології 

9  2 9 3 

Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

політології та 

національної 

безпеки 

10 2  8 2 

Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

10 1 1 10 5 

Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

документознавства  

та інформаційної 

діяльності 

7 1  6  

Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

громадського 

здоров’я 

4   4  

Факультет 

міжнародних 

відносин 

 

Кафедра історії 6  1 6 2 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Кафедра 

міжнародних 

відносин 

9 1 1 8 2 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Кафедра 

країнознавства 
5  2 5 2 

Економічний 

факультет 

Кафедра фінансів, 

обліку  і аудиту 
9 4  6 1 

Економічний 

факультет 

 

Кафедра 

економічної  

теорії, 

6   5 1 
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менеджменту  і 

маркетингу 

Економічний 

факультет 

Кафедра 

економіко-

математичного 

моделювання  та 

інформаційних 

технологій 

8 1 1 7 3 

 
Кафедра фізичної 

культури 
5   2  

Разом: 
П6 

169 

П7 

20 

П8 

9 

П9 

127 

П10 

33 
6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

? Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 

періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та 

наукових установ культурологічного та мистецького спрямування - проводили навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени 

журі) у культурно-мистецьких проектах) за межами України 

8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох 

здобувачів наукових ступенів, які протягом звітного періоду захистилися в Україні 

9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду і мають науковий ступінь та/або вчене звання 

10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду і мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора 

До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем враховуються діячі культури і мистецтв, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних планів передбачає індивідуальну роботу з 

опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, які удостоєні 

почесних звань: “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв 

України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер народної 

творчості України. 

 

 

Таблиця 4. Наукометричні показники  

Факультет 

(Інститут) 
Кафедра, відділ тощо 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника11 

ID Scopus 

(за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopu

s12 

ID 

Web 

of 

Scienc

e 

Індек

с 

Гірша 

Web 

of 

Scienc

e13 

Економічний 

факультет 

Кафедра економіко-

математичного 

моделювання та 

інформаційних 

технологій 

Власюк 

Анатолій 

Павлович 

34977745400 3 - 1 

Економічний 

факультет 

Кафедра економіко-

математичного 

моделювання та 

інформаційних 

технологій 

Цапін Андрій 

Олександрович 

57200342034 3 - 2 

Економічний 

факультет 

Кафедра економіко-

математичного 

моделювання та 

інформаційних 

технологій 

Аверкина 

Марина 

Федорівна 

55537023900 1 - - 
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Економічний 

факультет 

Кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

Мамонтова 

Наталія 

Анатоліївна 

35759309900 1 - - 

Економічний 

факультет 

Кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

Шулик Юлія 

Віталіївна 

- - - 1 

Факультет 

політико-

інформаційно

го 

менеджменту 

Кафедра політології та 

національної безпеки 

Мацієвський 

Юрій 

Володимирович 

56208839100 1 - 1 

Факультет 

політико-

інформаційно

го 

менеджменту 

Кафедра психології та 

педагогіки 

Пасічник Ігор 

Демидович 

57191189183 2 - 1 

Факультет 

політико-

інформаційно

го 

менеджменту 

Кафедра психології та 

педагогіки 

Каламаж 

Руслана 

Володимирівна 

56705605100 2 - 1 

Факультет 

політико-

інформаційно

го 

менеджменту 

Кафедра психології та 

педагогіки 

Балашов Едуард 

Михайлович 

56705096900 2 - - 

 

Факультет 

романо-

германських 

мов 

Кафедра англійської 

філології 

Цолін Дмитро 

Васильович 

56022061000 1 - - 

Факультет 

романо-

германських 

мов 

Кафедра міжнародної 

мовної комунікації 

Король Лілія 

Дмитрівна 

57195984569 1 - 1 

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра релігієзнавства 

та теології 

Якубович 

Михайло 

Михайлович 

36350505900 1 - - 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Кафедра міжнародних 

відносин 

Августюк Марія 

Миколаївна 

- - - 1 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Кафедра історії Трофимович 

Володимир 

Васильович 

57188979113 - - 1 

Разом:   П12 

18 

 П13 

10 
11 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus 

або Web of Science 

12 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній базі Scopus 

13 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній базі Web of Science 
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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 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра, відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника14 

Кількість 

публікацій 

Scopus15 

Назва та реквізити публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 

Кількість 

публікацій 

Web of 

Science 16 

Назва та реквізити публікацій 

Web of Science (прирівняні 

відзнаки) 

Економічний 

факультет 

Кафедра 

економіко-

математичного 

моделювання 

та 

інформаційних 

технологій 

Власюк 

Анатолій 

Павлович 

7 1. Numerical solution of a one-dimensional 

problem of filtration consolidation of saline soils 

in a nonisothermal regime / Journal of 

Mathematical Sciences, 2009. 

2. Numerical solution of three-dimensional 

problems of filtration consolidation with regard 

for the influence of technogenic factors by the 

method of radial basis functions / Journal of 

Mathematical Sciences, 2010. 

3. Mathematical Simulation of the stressed-

strained state of the foundation of earth dams 

with an open surface under the influence of heat 

and mass transfer in the two-dimensional case / 

Journal of Engineering Physics and 

Thermophysics, 2015 

4. Mathematical Simulation of the Transport of 

Salt in the Case of Filtration and Moisture 

Transfer in Saturated–Unsaturated Soils in a 

Moistening Regime / Journal of Engineering 

Physics and Thermophysics, 2015 

5. Mathematical Simulation of the Migration of 

Radionuclides in a Soil Medium Under 

3 1. Mathematical Simulation of 

the stressed-strained state of the 

foundation of earth dams with an 

open surface under the influence 

of heat and mass transfer in the 

two-dimensional case / Journal 

of Engineering Physics and 

Thermophysics, 2015 

 

2. Mathematical Simulation of 

the Transport of Salt in the Case 

of Filtration and Moisture 

Transfer in Saturated–

Unsaturated Soils in a 

Moistening Regime / Journal of 

Engineering Physics and 

Thermophysics, 2015 

 

3. Mathematical Simulation of 

the Migration of Radionuclides 

in a Soil Medium Under 

Nonisothermal Conditions with 
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Nonisothermal Conditions with Account for 

Catalytic Microparticles and Nonlinear 

Processes / Journal of Engineering Physics and 

Thermophysics, 2017 

6. Mathematical modelling of three-dimensional 

problem of soil mass stressed-strained state 

considering mass and heat transfer // 

Proceedings of the 2017 IEEE 9th International 

Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and 

Applications, IDAACS 2017 

7. Mathematical modelling of infiltration effect 

on process of salts transfer in layered saturated-

non-saturated soils // Proceedings of the 2017 

IEEE 9th International Conference on Intelligent 

Data Acquisition and Advanced Computing 

Systems: Technology and Applications, 

IDAACS 2017. 

Account for Catalytic 

Microparticles and Nonlinear 

Processes / Journal of 

Engineering Physics and 

Thermophysics, 2017 

 

Економічний 

факультет 

Кафедра 

фінансів, 

обліку і аудиту 

Мамонтова 

Наталія 

Анатоліївна 

10 1. Управління вартістю інтелектуального 

капіталу: теорія і практика (Intellectual 

capital cost management: Theory and practice) / 

Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми 

економіки. – 2009. – № 12. – С. 13–18. 
2. Побудова системи управління вартістю 

компанії (Constructing the system of 

company's cost management) / 

Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми 

економіки. – 2010. – № 1. – С. 21–26. 

3. Особливості оцінки вартості компаній в 

умовах переходу до постіндустріальної 

економіки (Peculiarities of company cost 

estimation under conditions of transition to 

postindustrial economy) / Н. А. Мамонтова // 

9 1. Mamontova, N. A. 

INVESTMENT SUPPORT OF 

SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT // 

SCIENTIFIC BULLETIN OF 

POLISSIA Issue: 2 Pages: 23-

27. 

2. Mamontova, N. A. COST 

MANAGEMENT FOR OIL & 

GAS COMPANY // ACTUAL 

PROBLEMS OF ECONOMICS 

Issue: 118 Pages: 128-134 
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Актуальні проблеми економіки. – 2010. – 

№ 2. – С. 9–15. 

4. Новітні підходи до оцінки вартості 

нематеріальних активів (Latest approaches to 

estimation of intangible assets' cost) / 

Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми 

економіки. – 2010. – № 5. – С. 228–235. 

5. Ефективне управління інтелектуальним 

капіталом як чинник максимізації вартості 

компанії (Effective management of intellectual 

capital as a factor of company's cost 

maximization) / Н. А. Мамонтова // Актуальні 

проблеми економіки. – 2010. – № 7. – 

С. 137–143. 

6. Управління вартістю компанії: теоретико-

методологічні аспекти (Company's cost 

management: Theoretical and methodological 

aspects) / Н. А. Мамонтова // Актуальні 

проблеми економіки. – 2010. – № 8. – 

С. 135–139. 

7. Підходи до оцінювання результативності 

та ефективності управління вартістю 

(Approaches to evaluation of efficiency and 

effectiveness of cost management) / 

Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми 

економіки. – 2010. – № 9. – С. 272–279. 

8. Управління вартістю нафтогазової 

компанії (Cost management for oil & gas 

company) / Н. А. Мамонтова // Актуальні 

проблеми економіки. – 2011. – № 4. – 

С. 128–134. 

9. Теоретико-методичні основи управління 

інтелектуальним капіталом: корпоративний 

рівень (Theoretical and methodological 

framework for intellectual capital management: 

3. Mamontova, N. A. 

PECULIARITIES OF 

COMPANY COST 

ESTIMATION UNDER 

CONDITIONS OF 

TRANSITION TO 

POSTINDUSTRIAL 

ECONOMY // ACTUAL 

PROBLEMS OF ECONOMICS 

Issue: 104 Pages: 9-15. 

4. Mamontova, N. A. 

CONSTRUCTING THE 

SYSTEM OF COMPANY'S 

COST MANAGEMENT // 

ACTUAL PROBLEMS OF 

ECONOMICS Issue: 103 Pages: 

21-26. 

5. Mamontova, N. A. LATEST 

APPROACHES TO 

ESTIMATION OF 

INTANGIBLE ASSETS' COST 

// ACTUAL PROBLEMS OF 

ECONOMICS Issue: 107 Pages: 

228-235. 

6. Company's cost management: 

Theoretical and methodological 

aspects // Actual Problems of 

Economics, Issue: 110 Pages: 

135-139. 

7. Effective management of 

intellectual capital as a factor of 
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Corporate level) / Н.А.Мамонтова // 

Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 

2. - С. 45-52. 

10. Тенденції фінансування інвестиційної та 

інноваційної діяльності (Trends in financing 

of investment and innovative activities) / 

Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми 

економіки. - 2015. - № 12. - С. 118-124. 

company's cost maximization // 

ACTUAL PROBLEMS OF 

ECONOMICS Issue: 109 Pages: 

137-143. 

8. Approaches to evaluation of 

efficiency and effectiveness of 

cost management // ACTUAL 

PROBLEMS OF ECONOMICS 

Issue: 111 Pages: 272-279. 

9. Intellectual capital cost 

management: Theory and 

practice // ACTUAL 

PROBLEMS OF ECONOMICS 

Issue: 102 Pages: 13-18 

Published: 2009 

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра 

релігієзнавства 

та теології 

Якубович 

Михайло 

Михайлович 

7 1. Islam and Muslims in Contemporary 

Ukraine: Common Backgrounds, Different 

Images, Religion, State and Society, 2010, Vol. 

38, No. 3, pp. 289-302. 

2. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 

16th century: Mawahib al-Rahman fi Bayan 

Maratib al-Akwan, Journal of Ottoman Studies, 

2015, Vol. 45, pp. 137-160. 

3. Ontology of Ibn Arabi and Sadr ad-Din al-

Qunawi in the Interpretation of Crimean 

Thinker Ahmad bin 'Abdallah al-Qrimi, 

Sententiae, 2015, Vol. 32, No. 1, pp. 36-46. 

4. Crimean Scholars and the Kadizadeli 

tradition in 18th Century, Journal of Ottoman 

Studies, 2017, Vol. 49, pp. 155-171. 

5. Comments to the Ukrainian translation of al-

Farabi’s treatise “Epistle Indicating the Way to 

Happiness”, Sententiae, 2017, Vol. 36, No. 1, 

pp. 93-108. 

2 3. Ontology of Ibn Arabi and 

Sadr ad-Din al-Qunawi in the 

Interpretation of Crimean 

Thinker Ahmad bin 'Abdallah 

al-Qrimi, Sententiae, 2015, Vol. 

32, No. 1, pp. 36-46. 

 

4. Crimean Scholars and the 

Kadizadeli tradition in 18th 

Century, Journal of Ottoman 

Studies, 2017, Vol. 49, pp. 155-

171. 

 



16 
 

6. Human onthology in early modern crimean 

sufism: School of Ibrahim al-Qirimi / 

Yakubovych, M. // Sententiae, Volume 

XXXVІІ, Issue 1, 2018, p. 19-29. 

7. Ukraine / Yakubovych, M., Shchepanskyi, 

V., Bulatov, A.// Muslim Minorities 

 

Економічний 

факультет 

Кафедра 

економіко-

математичного 

моделювання 

та 

інформаційних 

технолог те 

Аверкина 

Марина 

Федорівна 

5 1. Institutional support for urban green logistics 

/ Z. V. Gerasymchuk, М. F. Аverkyna // Aktual 

Problems of Economics. – 2012. – № 11 (137). 

– pp. 161–169  

 

2. Performance features of the city as a logistics 

system / M. F. Averkyna // Aktual Problems of 

Economics. – 2014. ‒ № 10. – pp. 210‒214 

 

3. Theoretical and methodological foundations 

for maintaining of sustainable development of 

the cities and metropolitan agglomeration / Z. 

V. Gerasymchuk, M. F. Averkyna // Naukovyi 

Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho 

Universytetu. – 2014. ‒ № 5. – pp. 134‒141  

 

4. Features of “green” logistic systems 

formation in Ukrainian cities / М. Ф. Аверкина 

// Aktual Problems of Economics. – 2015. – № 

1. – pp. 215–219 

 

5. Criteria of Urban Sustainable Development /  

M. F. Averkyna // Proceedings of the  

International Scientific Conference 

«International Day of Science 2017 – 

Economics, Management, Innovation». – 

Moravian University College Olmouc, 2017. – 

273. – P.3-6. 

 

1 1. Features of estimation of the 

sustainable development rate of 

cities and metropolitan areas // 

MARKETING AND 

MANAGEMENT OF 

INNOVATIONS Issue: 4 Pages: 

334-349 Published: 2017 
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Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

Балашов 

Едуард 

Михайлович 

6 1. Psychological components of self-

realizations of students in international 

volunteer programs // Balashov, E. - Journal of 

Psychological and Educational Research. – 

2014. 

 

2. Intercultural components of student 

selfrealisation in international volunteering | 

[Interkulturalne komponente samoostvarenja 

studenta a tijekom međunarodnih volonterskih 

programa] // Balashov, E. - Ljetopis Socijalnog 

Rada. - 2016. 

 

3. A theoretical approach to researching the 

international volunteering movement // 

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R. - 

Volunteering: Attitudes, Social Influences and 

Gender Differences. – 2018. 

 

4. Preface (Editorial) // Balashov, E. - 

Volunteering: Attitudes, Social Influences and 

Gender Differences. – 2018. 

 

5. Volunteering: Attitudes, social influences 

and gender differences (Book) // Balashov, E. - 

Volunteering: Attitudes, Social Influences and 

Gender Differences. – 2018. 

 

6. Psychological, emotional and social 

wellbeing and volunteering: A study on Italian 

and Ukrainian university students. Youth Voice 

Journal, November 20, 2018 

 

- - 
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Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

Пасічник Ігор 

Демидович 

4 1. A theoretical approach to researching the 

international volunteering movement // 

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R. - 

Volunteering: Attitudes, Social Influences and 

Gender Differences. – 2018. 

 

2. Psychological, emotional and social 

wellbeing and volunteering: A study on Italian 

and Ukrainian university students. Youth Voice 

Journal, November 20, 2018 

 

3. Intercultural components of student 

selfrealisation in international volunteering. 

Ljetopis Socijalnog Rada, 2016 

 

4. Psychological components of self-

realizations of students in international 

volunteer programs. Journal of Psychological 

and Educational Research, 2014 

 

1 1. The Illusion of Knowing in 

Metacognitive Monitoring: 

Effects of the Type of 

Information and of Personal, 

Cognitive, Metacognitive, and 

Individual Psychological 

Characteristics. Europe’s 

Journal of Psychology, 2018, 

Vol. 14, № 2, 317-341 pp. 

 

Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

психології та 

педагогіки 

Каламаж 

Руслана 

Володимирівна 

4 1. A theoretical approach to researching the 

international volunteering movement // 

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R. - 

Volunteering: Attitudes, Social Influences and 

Gender Differences. – 2018. 

 

2. Psychological, emotional and social 

wellbeing and volunteering: A study on Italian 

and Ukrainian university students. Youth Voice 

Journal, November 20, 2018 

 

3. Intercultural components of student 

selfrealisation in international volunteering. 

Ljetopis Socijalnog Rada, 2016 

 

1 1.. The Illusion of Knowing in 

Metacognitive Monitoring: 

Effects of the Type of 

Information and of Personal, 

Cognitive, Metacognitive, and 

Individual Psychological 

Characteristics. Europe’s 

Journal of Psychology, 2018, 

Volum 14, № 2, 317-341 pp. 
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4. Psychological components of self-

realizations of students in international 

volunteer programs. Journal of Psychological 

and Educational Research, 2014 

 

Факультет 

політико-

інформаційного 

менеджменту 

Кафедра 

політології та 

національної 

безпеки 

Мацієвський 

Юрій 

Володимирович 

5 1. Revolution without regime change: The 

evidence from the post-Euromaidan Ukraine. 

Communist and Post-Communist Studies, 

Volume 51, Issue 4, December 2018, Pages 

349-359. 

 

2. Trapped in hybridity: Ukraine's regime 

transformations after the 2014 revolution. В 

ловушке гибридности: политический режим 

в Украине после революции 2014 года. Polis. 

2018. № 1. 

 

3. The sources of populism in east central 

Europe. Ideology and Politics Journal. 2017. 

 

4. People's power vs authority power: 

Comparing 2004 and 2014 political crises in 

Ukraine. Economic Annals-XXI. 2014. 

 

5. Change, transition, or cycle: The dynamics of 

Ukraine's political regime in 2004-2010. 

Russian Politics and Law. 2011. 

 

1 1. Trapped in hybridity: 

Ukraine's regime 

transformations after the 2014 

revolution. В ловушке 

гибридности: политический 

режим в Украине после 

революции 2014 года. Polis. 

2018. № 1 

Гуманітарний 

факультет 

Кафедра 

культурології 

та філософії 

Шевчук 

Дмитро 

Михайлович 

4 1. Discursive identity and problem of social 

identification / Shevchuk, D., Matusevych, T // 

Analele Universitatii din Craiova, Seria 

Filozofie, Nr. 39 (1/2017), pp.194-201  

 

2. The three-dimensional model of the political 

world: A philosophical interpretation | [Trimatis 

politinio pasaulio modelis: Filosofine 

3 1. Russia and the nations of 

Osma continent. Sketch of 

Eurasia / Shevchuk, Dmitriy // 

AB IMPERIO-STUDIES OF 

NEW IMPERIAL HISTORY 

AND NATIONALISM IN THE 

POST-SOVIET SPACE   Issue: 
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interpretacija] / Shevchuk, D. // Problemos, 

2017, Vol. 92, p7-22. 

 

3. The philosophy of extraordinary politics and 

the state of exception | [La philosophie de la 

politique extraordinaire et l’état d’exception] / 

Shevchuk, D. // REVUE ROUMAINE DE 

PHILOSOPHIE, Tome 62, №1, Janvier-Juni 

2018 

 

4. The Politics Between Theology and 

Messianism in Secular Times / Dmytro 

Shevchuk, Kateryna Shevchuk // Journal for the 

Study of Religions and Ideologies, Vol 17, No 

51 (2018) 

 

2  Pages: 388-396   Published: 

2013 

 

2. Trust: A History / Shevchuk, 

Dmitriy // AB IMPERIO-

STUDIES OF NEW IMPERIAL 

HISTORY AND 

NATIONALISM IN THE 

POST-SOVIET SPACE   Issue: 

1  Pages: 527-536   Published: 

2015 

 

3. The Wrong Equation / 

Shevchuk, Dmitriy // AB 

IMPERIO-STUDIES OF NEW 

IMPERIAL HISTORY AND 

NATIONALISM IN THE 

POST-SOVIET SPACE   Issue: 

2  Pages: 461-470   Published: 

2015 

 

Разом: П14 

9 

    

14 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду), який має не менше п’яти 

наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science 

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

16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Web of Science 

До числа таких публікацій прирівнюються: 

дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури 

і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та 

безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця); 

призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи з видів спорту, які визнані 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність 

яких відповідно до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з опанування спортивної майстерності та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності спортсмена). 

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи трьом працівникам 
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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 

18 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

031 Релігієзнавство 

032 Історія та археологія  

033 Філософія 

034 Культурологія 

035.01 Філологія. Українська мова та література 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

081 Право 

122 Комп’ютерні науки 

229 Громадське здоров’я 

256 Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності) 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, що 

зареєстровані закладом вищої освіти 

та/або зареєстровані (створені) його 

науково-педагогічними та науковими 

працівниками19 

П19 

24 

свідоцтво авторського права на твір № 77752 

свідоцтво авторського права на твір № 80356 

свідоцтво авторського права на твір № 78717 

свідоцтво авторського права на твір № 77270 

свідоцтво авторського права на твір № 78270 

свідоцтво авторського права на твір № 77370 

свідоцтво авторського права на твір № 78518 

свідоцтво авторського права на твір № 77744 

свідоцтво авторського права на твір № 78514 

свідоцтво авторського права на твір № 77739 

свідоцтво авторського права на твір № 77743 

свідоцтво авторського права на твір № 77742 

свідоцтво авторського права на твір № 77271 

свідоцтво авторського права на твір № 77101 

свідоцтво авторського права на твір № 77272 

свідоцтво авторського права на твір № 77981 

свідоцтво авторського права на твір № 77647 

свідоцтво авторського права на твір № 77646 

свідоцтво авторського права на твір № 77102 

свідоцтво авторського права на твір № 77751 

свідоцтво авторського права на твір № 77104 

свідоцтво авторського права на твір № 78512 

свідоцтво авторського права на твір № 77953 

свідоцтво авторського права на твір № 77952 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої освіти 

та/або його науково-педагогічними та 

науковими працівниками20 

П20 

5 

Договір №341-11/18Ю від 19.11.2018 р. 

Договір №2 від 29.10.2018 р. 

Договір №10-10-7/2018 від 10.10.2018 р. 

Договір №206-08/18 Ю від 13.08.2018 р. 

Договір №69-03/18Ю від 30.03.2018 р. 
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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, 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 іспиті 21 
Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціальніс

ть 

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 

0 

 
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: 

 

�̅� =  
𝑛1𝑁1 + 𝑛2𝑁2 + ⋯ +  𝑛𝑘𝑁𝑘  

𝑁1 + 𝑁2 + ⋯ + 𝑁𝑘

 

де: 

�̅� – середньозважений показник; 

𝑛𝑘  – частка здобувачів вищої освіти, які продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту за 

k-ою спеціальністю та ступенем; 

𝑁𝑘  – 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 

69,24 

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 

17,99 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в 

П21 

0 
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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) 

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 

3,02 

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 

11,83 

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 

1,05 

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 

10 

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 

4 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 

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

наукових працівників цього закладу 

(П12+П13)/П6 

0,16 



24 
 

 

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 

5,33 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої 

освіти, приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 

грудня останнього року звітного періоду 

П17/П18 

0 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 

наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів 

наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-

педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти 

за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду 

П8*100/П6 

5,33 

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 

14,2 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 

закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному 

періоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, 

які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П20*100/П6 

2,96 

 

 

 

Проректор  

з науково-педагогічної роботи            проф. Шевчук Д. М. 


