
Додаток 6 

 

Таблиця 6. Порівняльні показники 
 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науково-

педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і має науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора 

П1/П10 

 

56,06 

16 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 

 

9,81 

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

кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих 

серед учасників відповідного іспиту протягом звітного періоду, але не більше трьох 

останніх років (стосується здобувачів вищої освіти, для яких передбачається 

складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту) 

 

 

- 

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 

 

0,84 

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 

 

 

 

5,07 

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 

 

 

 

 

2,20 

 

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 

 

178 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного 

співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, 

П5 

 



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) 

 

0 

 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових 

працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричних базах Scopus, Web 

of Science, інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до кількості 

науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу 

(П12+П13)/П6 

 

0,57 

 

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 

наукометрпчної 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 

 

 

10,91 

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 

 

 

0,03 

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 

 

1,84 

 

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 

 

 

216,13 

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 

 

 

2,92 

 

 


