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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Національний університет біоресурсів і природокористування 

України виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти, якими є: 

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

провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

2) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти; 

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

забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

Опис єдиного інформаційного середовища НУБіП України подано в додатку 1. 

4) розміщення на офіційному веб-сайті обов’язкової інформації, передбаченої 

законодавством. 
 

Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті НУБіП України 
 

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://nubip.edu.ua/node/13300  

Документи закладу 

вищої освіти, якими 

регулюється порядок 

здійснення освітнього 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/13300 

https://nubip.edu.ua/node/12654 

https://nubip.edu.ua/
https://nubip.edu.ua/node/13300
https://nubip.edu.ua/node/13300
https://nubip.edu.ua/node/12654
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процесу 

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://nubip.edu.ua/structure 

https://nubip.edu.ua/node/13204 

https://nubip.edu.ua/node/21 

https://nubip.edu.ua/node/14466 

https://nubip.edu.ua/node/1038 

https://nubip.edu.ua/node/13204 

Кошторис закладу вищої 

освіти та всі зміни до 

нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/13300 

Звіт про використання та 

надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/13300 

Інформацію щодо 

проведення тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/4228  

 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про вищу 

освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/13300 

Ліцензія на провадження 

освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/10007 

https://nubip.edu.ua/node/10024 

Сертифікати про 

акредитацію освітніх 

програм, сертифікат про 

інституційну 

акредитацію (за 

наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/23297 

https://nubip.edu.ua/node/55367 

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://nubip.edu.ua/node/46601 

Ліцензований обсяг та 

фактична кількість осіб, 

які навчаються у закладі 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284

/forma_2-3nk_nubip_ukrayini_2018-

2019_ktc_statupravlinnya.xlsx 

 

Мова (мови) освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/

Pro_organization_navch_proces%2B.pdf 

https://nubip.edu.ua/node/36 -  

 

Наявність вакантних 

посад, порядок і умови 

проведення конкурсу на 

їх заміщення (у разі його 

проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «П ро освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/5635  

 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/46601 

https://nubip.edu.ua/structure
https://nubip.edu.ua/node/13204
https://nubip.edu.ua/node/21
https://nubip.edu.ua/node/14466
https://nubip.edu.ua/node/1038
https://nubip.edu.ua/node/13204
https://nubip.edu.ua/node/13300
https://nubip.edu.ua/node/13300
https://nubip.edu.ua/node/4228
https://nubip.edu.ua/node/13300
https://nubip.edu.ua/node/10007
https://nubip.edu.ua/node/10024
https://nubip.edu.ua/node/23297
https://nubip.edu.ua/node/55367
https://nubip.edu.ua/node/46601
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/forma_2-3nk_nubip_ukrayini_2018-2019_ktc_statupravlinnya.xlsx
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/forma_2-3nk_nubip_ukrayini_2018-2019_ktc_statupravlinnya.xlsx
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/forma_2-3nk_nubip_ukrayini_2018-2019_ktc_statupravlinnya.xlsx
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Pro_organization_navch_proces%2B.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/Pro_organization_navch_proces%2B.pdf
https://nubip.edu.ua/node/36
https://nubip.edu.ua/node/5635
https://nubip.edu.ua/node/46601
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освіти (згідно з 

ліцензійними умовами) 

Напрями наукової та/або 

мистецької діяльності 

(для закладів вищої 

освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/44  

https://nubip.edu.ua/node/4218  

Наявність гуртожитків 

та вільних місць у них, 

розмір плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/4214 

https://nubip.edu.ua/node/13260 

Результати моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/2121 

https://nubip.edu.ua/node/46601 

 

Річний звіт про 

діяльність закладу 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/13300 

Правила прийому до 

закладу освіти у 

відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/30 

Умови доступності 

закладу освіти для 

навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/23946  

https://nubip.edu.ua/node/21258 

https://nubip.edu.ua/node/992 

  

Розмір плати за 

навчання, підготовку, 

перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/1660 

https://nubip.edu.ua/node/10012  

Перелік додаткових 

освітніх та інших 

послуг, їх вартість, 

порядок надання та 

оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про освіту» 

https://nubip.edu.ua/node/32746 

https://nubip.edu.ua/node/41343/4 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Додаток 2 

 

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Додаток 3 

 

Таблиця 4. Наукометричні показники  

Додаток 4 

 

https://nubip.edu.ua/node/44
https://nubip.edu.ua/node/4218
https://nubip.edu.ua/node/4214
https://nubip.edu.ua/node/13260
https://nubip.edu.ua/node/2121
https://nubip.edu.ua/node/46601
https://nubip.edu.ua/node/13300
https://nubip.edu.ua/node/30
https://nubip.edu.ua/node/23946
https://nubip.edu.ua/node/21258
https://nubip.edu.ua/node/992
https://nubip.edu.ua/node/1660
https://nubip.edu.ua/node/10012
https://nubip.edu.ua/node/32746
https://nubip.edu.ua/node/41343/4


4 
 

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 

Додаток 5 

 

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 

20 
1. Науковий журнал «Мікробіологічний журнал» 

2. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Гуманітарні студії» 

3. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

4. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Техніка та енергетика АПК»  

5. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Право»  

6. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія» 

7. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво»  

8. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» 

9. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека 

продукції тваринництва» 

10. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Філологічні науки» 

11. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія»  

12. Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП 

України. Серія: Агрономія» 

13. Електронне наукове фахове видання «Енергетика та 

автоматика» 

14. Електронний науковий журнал «Наукові доповіді 

НУБіП України» 

15. Науковий журнал «Біоресурси і 

природокористування» 

16. Науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр 

і моніторинг земель» 

17. Електронний науковий журнал «Лісове і садово-

паркове господарство» 

18. Науково-виробничий журнал «Сучасне 

птахівництво» 

19. Науково-практичний журнал «Продовольча 

індустрія АПК» 

20. Науково-практичний журнал «Тваринництво 

України» 

Кількість 

спеціальностей18 П18 

38 

1. 015.18 Професійна освіта  
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    (Технологія виробництва і переробки продуктів 

сільського     господарства) 

2. 035.041 Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно) перша – англійська) 

3. 035.043 Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно) перша – німецька) 

4. 051 Економіка  

5. 053 Психологія 

6. 061 Журналістика 

7. 071 Облік і оподаткування 

8.  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

9.  073 Менеджмент 

10.  075 Маркетинг 

11.  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

12.  081 Право 

13.  101 Екологія 

14.  121 Інженерія програмного забезпечення 

15.  122 Комп’ютерні науки  

16.  123 Комп’ютерна інженерія 

17.  133 Галузеве машинобудування 

18.  141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

19.  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

20.  162 Біотехнології та біоінженерія 

21.  181 Харчові технології 

22.  187 Деревообробні та меблеві технології 

23.  192 Будівництво та цивільна інженерія 

24. 193 Геодезія та землеустрій 

25.  201 Агрономія 

26.  202 Захист і карантин рослин 

27.  203 Садівництво та виноградарство 

28.  204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

29.  205 Лісове господарство 

30.  206 Садово-паркове господарство 

31.  207 Водні біоресурси та аквакультура 

32.  208 Агроінженерія  

33.  211 Ветеринарна медицина 

34. 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

35.  231 Соціальна робота 

36.  242 Туризм 

37.  275 Транспортні технології (автомобільний 

транспорт)  

38. 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Кількість об’єктів 

права П19 
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інтелектуальної 

власності, що 

зареєстровані 

закладом вищої 

освіти та/або 

зареєстровані 

(створені) його 

науково-

педагогічними та 

науковими 

працівниками19 

 

 

422 
Перелік у додатку 6 

Кількість об’єктів 

права 

інтелектуальної 

власності, які 

комерціалізовано 

закладом вищої 

освіти та/або його 

науково-

педагогічними та 

науковими 

працівниками20 

П20 

5 
1) Ліцензійний договір № 11-н-1 від 19.01.2017 р., та  

ліцензійний договір № 185-67н від 11.03.2018 р. на суницю 

садову, сорт  Факел (свідоцтво № 06036, д/р 01.01.2005). 

2) Ліцензійний договір № 37-27н від 16.02.2016 р. на ожину, 

сорт Насолода (патент 110250, д/р 15.03.2011). 

3) Ліцензійний договір № 181-59н  від 05.04.2018 р. на 

суницю садову, сорт Берегиня (свідоцтво №06037, д/р 

01.01.2005). 

4) Ліцензійний договір № 40-34н  від 16.02.2016 р., та  

ліцензійний договір № 186-68 н  від 11.04.2018 р. на малину, 

сорт Космічна (патент № 07342, д/р 11.01.2007 р.). 

5) Ліцензійна угода № 200-191н  від 16.05.2016 р. на ріпак 

озимий, сорт Снігова Королева (патент 110165, д/р 

15.03.2011). 

 

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 

 

 

39,38 

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 

 

8,19 

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) 

- 

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 

 

 

11,89 

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 

 

 

 



7 
 

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 

 

17,48 

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 

 

 

 

 

 

5,50 

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) 

 

 

153 

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) 

 

 

56 

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 

 

 

2,26 

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 

 

 

 

60,94 

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 

 

 

0,53 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 

наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів 
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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 

7,27 

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 

 

 

30,36 

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 

 

 

0,36 

 


