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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Повідомляємо, що Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу
національного закладу вищої освіти, яким є:

1) Виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»,
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Перелік нормативно-розпорядчих документів, що реалізують Закони
України «Про освіту» та «Про вищу освіту»
Положення про організацію освітнього
процесу Харківського регіонального
інституту державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України

Н Наказ директора № 174 від 03.11.2016
зі змінами

Положення про систему забезпечення Схвалено рішенням Вченої ради № 9/253-9
якості освітньої діяльності та якості вищої від 29.10.2019
освіти в Харківському регіональному
інституті
державного
управління
Національної
академії
державного
управління при Президентові України
Положення про планування та облік
роботи науково-педагогічних працівників
Харківського регіонального інституту
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України

Наказ директора № 152 від 01.11.2018

Порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників Харківського
регіонального інституту державного
управління Національної академії
державного управління при Президентові
України

Наказ директора № 124-к від 25.04.2018

Положення про порядок навчання
студентів та слухачів за індивідуальним
графіком Харківського регіонального
інституту державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України

Наказ директора № 106 від 01.09.2017

Положення про Екзаменаційну комісію
Харківського регіонального інституту
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України

Наказ директора № 229 від 25.12.2015
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Положення про порядок та умови обрання
здобувачами вищої освіти вибіркових
дисциплін Харківського регіонального
інституту державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України

Наказ директора № 64 від 04.05.2017

Порядок переведення слухачів факультету Наказ директора № 156 від 08.11.2018
публічного управління та адміністрування,
які навчаються за договорами на навчання
за державними замовленнями та за
державним контрактом з Національним
агентством України з питань державної
служби
Положення про приймальну комісію
Харківського регіонального інституту
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України

Наказ директора № 162 від 27. 12. 2019

Про затвердження Положення про
організацію та здійснення контролю за
виконанням документів

Наказ директора № 117 від 14.09.2017

3) У Харківському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
відсутні виявлені раніше порушення Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти;
4)

Єдине

інформаційне

середовище

Харківського

регіонального

інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України забезпечує автоматизацію основних процесів
управлінської, освітньої, наукової та фінансово-господарчої діяльності.
4.1. Для забезпечення управління освітнім процесом використовують
програмний комплекс «Єдина Державна Електронна База з питань освіти»
(ЄДЕБО), за допомогою якого здійснюються облік абітурієнтів і супровід
вступної кампанії, облік контингенту здобувачів вищої освіти та науково-
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педагогічних працівників, формування документів про освіту, ліцензій на
провадження освітньої діяльності.
Окремо використовують: online-систему звітування науково-педагогічних
та наукових працівників; електронну форму реєстрації студентів на вибіркові
міжфакультетські дисципліни.
4.2. У Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
технологія дистанційного навчання реалізована на базі СДН «Прометей».
Система дозволяє виконувати такі функції:
 організувати

навчальний

процес

(визначити

навчальний

графік

кожного навчального модуля, надати перелік завдань та критерії їх оцінювання,
тематики підсумкових та індивідуальних робіт);
 розмістити навчальні матеріали (електронний підручник, презентації,
бібліотеку);
 забезпечити комунікацію слухачів з тьютором, слухачів між собою, з
адміністраторами СДН «Прометей»;
 забезпечити

проведення

комунікативних

заходів

(семінарські

заняття/форуми, практичні роботи/обмін файлами);
 здійснити

контроль

знань

за

допомогою

тестування

(тест-

самоперевірка, тест-іспит).
СДН «Прометей» задіяна не лише у дистанційному навчанні заочної
формі, але як система для тестування на всіх формах навчання.
На виконання постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання
поширенню на території України короновірусу COVID-19" та з урахуванням
листа МОН України від 11.03.2020 №1/9-154 в ХарРІ НАДУ здійснено перехід
на дистанційний режим роботи. Для підтримки дистанційного навчання
слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання задіяні дистанційні
платформи Google Classroom, ZOOM, Hangouts. Викладачами здійснено
проведення лекційних занять за рахунок відео та текстових матеріалів, а також
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організовано виконання практичних робіт за рахунок засобів електронної
пошти та Viber-технологій.
В інституті впроваджено систему перевірки магістерських робіт на
наявність запозичень. Для здійснення цієї діяльності використовується
програма Plagiatus_V1.4.
4.З метою інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної та
наукової роботи в бібліотеці ХарРІ НАДУ автоматизовано всі бібліотечні
процеси. В Інституті в 2005 році придбана й встановлена автоматизована
бібліотечна система «ІРБІС», яка складається з 6 автоматизованих робочих
місць (далі – АРМів): «Адміністратор», «Каталогізатор», «Комплектатор»,
«Книгозабезпеченість», «Книговидача», «Читач».
Основа автоматизації бібліотечних процесів – створення електронного
каталогу (далі – ЕК). Весь книжковий фонд внесений до ЕК і на 06.04.2020
обсяг ЕК ХарРІ НАДУ складає 88940 записів. ЕК включає бази даних (далі –
БД): «Книжковий фонд» – 20310 записів, «Статті з журналів і збірників» –
52650 записів, а також БД електронного каталогу НАДУ (м. Київ) –
17910 записів. На базі бібліотеки Національної академії державного управління
при Президентові України (далі – НАДУ) та ліцензованого програмного
забезпечення АБІС «ІРБІС» створено єдину інтегровану інформаційнобібліотечну систему – «Корпоративний електронний каталог», який містить
інформацію про наявність видань у бібліотечних фондах НАДУ та її
регіональних інститутах, і функціонує в режимі відкритого доступу. На сайті
нашого Інституту розміщено гіперпосилання на Корпоративний каталог.
Процес поповнення ЕК новими записами продовжується одночасно з
новими надходженнями видань до бібліотеки через АРМи «Комплектатор» та
«Каталогізатор». Індивідуальний та сумарний облік видань, складання актів на
даровані видання та актів на списання літератури, формування книжкових
формулярів та штрих-кодів повністю автоматизовані.
В АРМі «Книгозабезпеченість», згідно з навчальним планам, сформовано
БД «ВУЗ» (перелік спеціальностей, дисциплін), БД «Студенти і слухачі»
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(кількість осіб по факультетах, курсах), та створені зв’язані записи між
навчальними дисциплінами та електронним каталогом. Викладачі Інституту
мають змогу одержати в бібліотеці в друкованій або електронній формі
інформацію про книгозабезпечення будь-якої дисципліни, спеціальності або
курсу.
В нормальному режимі функціонує АРМ «Книговидача» завдяки
штрихкодуванню

всього

бібліотечного

фонду

й

зв’язаним

записам

електронного каталогу з БД «Читачі» за контингентом, що автоматизує процес
обслуговування користувачів.
Бібліотека під’єднана до локальної мережі Інституту й перебуває в
постійному взаємозв’язку з кафедральними колективами та користування БД
електронного каталогу на робочих місцях співробітників. На території
читального залу є доступними послуги підключення до мережі Інтернет за
технологією WI-FI.
5) Розміщення на офіційному веб-сайті Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при

Президентові

України

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

обов’язкової

інформації, передбаченої законодавством.
Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу
вищої освіти
Назва документа
або вид
інформації

1
Статут
установчі
документи)

(інші

Документи закладу
вищої
освіти,
якими регулюється
порядок здійснення
освітнього процесу

Нормативний акт,
Посилання на документ або інформацію на
який передбачає
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
оприлюднення
документа або
інформації
2
3
ч. 3 ст. 79 Закону http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
України «Про вищу
освіту», ч. 2 ст. 30
Закону України «Про
освіту»
ч. 3 ст. 79 Закону http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
України «Про вищу
освіту»
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Інформація
про ч. 3 ст. 79 Закону
структуру та склад України «Про вищу
керівних органів
освіту», ч. 2 ст. 30
Закону України «Про
освіту»
Кошторис закладу ч. 4 ст. 79 Закону
вищої освіти та всі України «Про вищу
зміни до нього
освіту»

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

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

Звіт
про ч. 4 ст. 79 Закону http://www.kbuapa.kharkov.ua/public.html
використання
та України «Про вищу
надходження
освіту»
коштів
Інформацію щодо
проведення
тендерних
процедур
Штатний розпис

ч. 4 ст. 79 Закону https://prozorro.gov.ua - перейти на вкладку Плани
України «Про вищу закупівлі, у пошуку ввести ЄДРПОУ 23322597
освіту»

ч. 4 ст. 79 Закону http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
України «Про вищу
освіту»
на ч. 2 ст. 30 Закону http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
України «Про освіту»

Ліцензія
провадження
освітньої
діяльності
Сертифікати про
акредитацію
освітніх програм,
сертифікат
про
інституційну
акредитацію
(за
наявності)
Освітні програми,
що реалізуються в
закладі освіти, та
перелік
освітніх
компонентів,
що
передбачені
відповідною
освітньою
програмою
Ліцензований
обсяг та фактична
кількість осіб, які
навчаються
у
закладі освіти
Мова
(мови)
освітнього процесу

ч. 2 ст. 30 Закону http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/index.html
України «Про освіту»

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://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_du.ht
ml
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_mo.h
tml
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_econ
om.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/osvita/spets_ptd.h
tml

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

http://kbuapa.kharkov.ua/norm/vydomosty_osvyt
a_20190618.pdf

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

Українська

Наявність
ч. 2 ст. 30 Закону
вакантних посад, України «Про освіту»
порядок і умови

http://www.kbuapa.kharkov.ua/vakansii.html
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проведення
конкурсу на їх
заміщення (у разі
його проведення)
Матеріальнотехнічне
забезпечення
закладу
освіти
(згідно
з
ліцензійними
умовами)
Напрями наукової
та/або мистецької
діяльності
(для
закладів
вищої
освіти)
Наявність
гуртожитків
та
вільних місць у
них, розмір плати
за проживання
Результати
моніторингу якості
освіти
Річний звіт про
діяльність закладу
освіти
Правила прийому
до закладу освіти у
відповідному році
Умови доступності
закладу освіти для
навчання осіб з
особливими
освітніми
потребами
Розмір плати за
навчання,
підготовку,
перепідготовку,
підвищення
кваліфікації
здобувачів освіти
Перелік
додаткових
освітніх та інших
послуг, їх вартість,
порядок надання та
оплати

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

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

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

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

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

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

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

http://www.kbuapa.kharkov.ua/norm/polozh_pro
_iakyst_osvytu_20190618.pdf

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

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

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

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

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

Заклад освіти
навчання осіб
потребами .

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

http://www.kbuapa.kharkov.ua/pravyla_pryjomu.
html (в роботі)
http://www.kbuapa.kharkov.ua/archiv/doc/dodat
ok2_19.pdf

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

Наказ № 17 від 30.01.2019 «Про платні
послуги»

8

відповідає вимогам для
з особливими освітніми

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Громадян із
країн членів
ОЕСР

Проходили
стажування в
іноземних ЗВО
Здобули призові
місця

2
3
4
5
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземних
громадян

1

кількість

Ступінь
(ОКР)

Код та назва
спеціальності

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти

6

7

бакалавр

051 Економіка

144

-

-

-

бакалавр

073 Менеджмент

142

-

-

-

бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

44

бакалавр

074 Публічне управління і
адміністрування

39

-

-

-

бакалавр

281 Публічне управління та
адміністрування

157

бакалавр

6.03050501 Управління
персоналом та економіка праці

28

бакалавр

6.03060101 Менеджмент

33

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
магістр

051 Економіка

22

-

-

магістр

073 Менеджмент

91

-

-

магістр

076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

43

-

-

магістр

281 Публічне управління та
адміністрування

66

-

-

14

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
281 Публічне управління та
адміністрування

84

2

-

-

-

РАЗОМ

893

16

0

0

0

9

Державного
управління
Економічної теорії
та фінансів
Іноземних мов
Політології та
філософії
Права та
Факультет
європейської
публічного
управління та інтеграції
адміністрування Регіонального
розвитку та
місцевого
самоврядування
Соціальної і
гуманітарної
політики
Української мови

Факультет
соціальноекономічного
управління

8

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

Кафедра, відділ
тощо

Кількість

Факультет

Проходили стажування в
іноземних ЗВО

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники

1

8

2

1

8

2

10

0

4

0

15

3

14

4

11

0

11

2

7

1

7

4

13

3

12

4

5

1

5

1

1

11

4

0

6

3

9

1

Економічної
політики та
менеджменту

11

Інформаційних
технологій і
систем управління

7

Управління
персоналом та
економіки праці

14

2

0

14

4

РАЗОМ

110

5

11

100

30

2

10

Таблиця 4. Наукометричні показники
Прізвище, ім’я, по
Факультет Кафедра,
батькові
наукового,
(Інститут) відділ тощо
науковопедагогічного
працівника11

кафедра
економічної
політики та
менеджменту

Латинін
Микола
Миколайович
д.держ.упр., проф.
Дунаєв Ігор
Володимирович,
д.держ.упр., проф.
Ульянченко Юрій
Олександрович,
д.держ.упр., проф.
Косенко Аліса
Володимирівна,
к.держ.упр., доц.1

кафедра
економічної
теорії та
фінансів

кафедра
управління
персоналом
та економки
праці
кафедра
соціальної і
гуманітарно
ї політики

ID Scopus
(за
наявності)

Scopus12

-

1

-

-

-

5

-

-

Індекс
Гірша

3
1

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

1

Коваленко Микола
Миколайович,
д.держ.упр.,
доцент
Гончаренко
Марина Василівна,
к.держ.упр.,
доцент
Луговенко Наталія
Вікторівна,
к.держ.упр.,
доцент
Кучерява
Карина Якупівна,
к.держ.упр.

3

1

1

1

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

3

Карамишев Дмитро
Васильович
д.держ.упр., проф.

1

Афанасьєва Юлія
Володимирівна,
к.держ.упр.

1

Разом:

22

11

ID Web of
Science

Індекс
Гірша Web
of Science13

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)

Факультет
соціальноекономічно
го
управління

Кафедра,
відділ
тощо

кафедра
економіч
ної
політик
и та
менедж
менту

Прізвище,
ім’я, по
батькові
наукового
, науковопедагогічн
ого
працівник
а14
Дунаєв
Ігор
Володими

Кількіс
ть
публік
ацій
Scopus
15

Кількіс
ть
публік
ацій
Web of
Science

Назва та реквізити
публікацій Web of
Science (прирівняні
відзнаки)

16

4

рович–

–

Разом:

Назва та реквізити
публікацій Scopus
(прирівняні відзнаки)

1.
Dunayev I. Moving
Regional Economic Policy
Modernization Ahead: Systems
Basis for Organizational and
Deblocking Mechanisms in Presentday Ukraine // Regional Science
Inquiry. – 2017. – Vol. IX. – n.1. –
С. 21-39. – Режим доступу
: http://www.rsijournal.eu/ARTICL
ES/June_2017/RSI_June_2017_IX_
(1).pdf (SCOPUS)
2.
Dunayev I. Renewing an
economic policy for a rising
Ukrainian region: smoothing
discrete shifts and mastering new
competencies / I. Dunayev, M.
Latynin, Y. Uluanchenko, A.
Kosenko // Regional science
inquiry. - 2019. - Vol. X. – n.2. –
C. 133-150 – Також
доступно: http://www.rsijournal.eu/
ARTICLES/December_2019/11.pdf
(SCOPUS)
3.
Dunayev I. The
modernization logics and principles
of designing a new generation of
regional economic policies: findings
for recent Ukraine and EasternEuropean countries in transition /
Modernization: Progress in
Economics Research. Vol. 41 /
Edited monograph: ed. Albert
Tavidze. – New York: NOVA
Publ., 2018. – 264 p. - P. 5390 (SCOPUS)
4.
Dunayev I. Reshaping
Institutional Basis for Regional
Economic Progress: Findings for
Present-day Ukraine and Promising
Democratic Countries / I. Dunayev,
N. Stativka, O. Milash, A.
Nadtochii, N. Kovalenko / Progress
in Economics Research. Vol. 44 /
Edited monograph: ed. Albert
Tavidze. – New York: NOVA
Publ., 2019.

4

1

1

12

Dunayev I. Awakening
economic policy of Ukrainian
regions: how to reshape
mechanisms for organization
and deblocking the discrete
modernization? / Igor
Dunayev // Proceedings of
the 7th Central European
Conference in Regional
Science "Flows of resources
in the regional economy in
the age of digitalosation"; 911 October 2019, Sopron. Sopron: University of
Sopron, ERSA, 2019.

Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності
Назви, реквізити (коди)

Кількість
наукових
журналів, які
входять з
ненульовим
коефіцієнтом
впливовості до
наукометрични
х баз17

3

Актуальні проблеми державного управління
Випуски збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного
управління» розміщені на порталі Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського НАН України http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;
S21ST
N=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp
;S21P01=0&amp;S21
P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=apdy .
Збірник індексується в Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&amp;as_oq=&amp;as_eq=&amp;as_occt=any&
amp;as_sauthors=&amp;as_publication
=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+
%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1
%80%D0%B6
%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+&amp;hl=uk
З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index
Copernicus International
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43088 ICV 2018: 47.5
Теорія та практика державного управління
1. Випуски видання збірника наукових праць «Теорія та практика державного
управління» розміщені на порталі Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського НАН України http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S
21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P
03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672481
2. З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index
Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47072
Index Copernicus Value [ICV] 49.94
3. Видання індексується в Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&
as_publication=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%82%D0
%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+&hl
=uk
Державне будівництво
1. Випуски видання «Державне будівництво» розміщені на порталі Національної
бібліотеки
України
ім. В. І. Вернадського
НАН
України
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S
21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P
03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000086
2. З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index
Copernicus International – https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49377
Index Copernicus Value 2018 [ICV] – 50.11
3. Видання індексується в Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&
as_publication=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B5+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8
2%D0%B2%D0%BE+&hl=uk

13

Кількість
спеціальностей
18

Кількість
об’єктів права
інтелектуально
ї власності, що
зареєстровані
закладом
вищої освіти
та/або
зареєстровані
(створені) його
науковопедагогічними
та науковими
працівниками19
Кількість
об’єктів права
інтелектуально
ї власності, які
комерціалізова
но закладом
вищої освіти
та/або його
науковопедагогічними
та науковими
працівниками20

Публічне управління та адміністрування

1

–

–

Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному
державному кваліфікаційному іспиті 2
НЕ передбачено
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

Середньозважений показник22:

14

Частка здобувачів вищої
освіти,
які
продемонстрували
результати в межах 25
відсотків кращих серед
учасників
відповідного
іспиту

-

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
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
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
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
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, Параолімпійських,
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
15

19,8

6,01

0

1,95

0

0

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)
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)
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
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
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
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
12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані
закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науковопедагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на
постійній основі за звітний період, приведена до 100 науковопедагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої
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освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду
13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науковопедагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на
постійній основі у звітному періоді, приведена до 100 науковопедагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду

Перший заступник директора

0

Д.В. Карамишев

Іванова, (057) 732-32-55
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