


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково- 

педагогічних працівників, кафедр і факультетів (далі – Положення) у Харківсь- 

кому національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (далі – 

Університет) розроблено відповідно до: 

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; 

- Закону України «Про наукову, науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 р. № 848-VIII; 

- Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) (2015 р.); 

- Стратегії розвитку Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 2020 – 2027 р. 

- «Положення про організацію освітнього процесу у Харківському 

національному економічному університеті імені Семена Кузнеця», введеного в 

дію наказом ректора від 26.10.2020 р. № 198; 

1.2. Головна ідея рейтингового оцінювання полягає в тому, що 

максимальна сума балів досягається тільки за постійної, інтенсивної та творчої 

діяльності науково-педагогічних працівників, що стимулює навчально- 

пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти та спрямована на підвищення 

рівня показників розвитку кафедр, факультетів, Університету в цілому. 

Основу рейтингового оцінювання складають показники за пріоритетними 

для розвитку Університету напрямами діяльності та видами робіт, які сприяють 

підвищенню іміджу Університету, просуванню в національних та міжнародних 

рейтингах, забезпеченню якості в Європейському просторі вищої освіти. 

Прозорість процесу оцінювання дозволяє кожному науково- 

педагогічному працівнику розподілити свої зусилля таким чином, щоб 

ефективно організувати свою роботу та отримати максимальну кількість балів. 

1.3. Метою провадження рейтингового оцінювання є забезпечення якості 



професорсько-викладацького складу Університету за рахунок використання 

механізмів оцінювання та самооцінювання результативності науково- 

педагогічної діяльності, її спрямування за пріоритетами розвитку національної 

системи вищої освіти, стратегій розвитку Університету, особистісними 

пріоритетами професійного розвитку науково-педагогічних працівників. 

1.4. Завданнями рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників, кафедр і факультетів Університету є: 

розроблення і використання критеріїв для оцінювання ефективності 

діяльності науково-педагогічних працівників; 

забезпечення об’єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково- 

педагогічних працівників та структурних підрозділів; 

отримання об’єктивної інформації щодо якості професорсько- 

викладацького складу Університету; 

підвищення мотивації та стимулювання видів діяльності, які орієнтують 

і сприяють розвитку Університету та підвищенню його позицій у міжнародних 

та національних рейтингах; 

стимулювання професійного розвитку та удосконалення педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників; 

накопичення аналітичної та статистичної інформації про стан і розвиток 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників та структурних під- 

розділів для внутрішнього забезпечення якості. 

1.5. Організація системи рейтингового оцінювання діяльності науково- 

педагогічних працівників, кафедр і факультетів Університету ґрунтується на 

принципах: 

відповідності змісту оцінки пріоритетним напрямам розвитку 

Університету; 

об'єктивності та достовірності отриманої інформації; 

гласності, оперативності та систематичності рейтингової оцінки; 

стимулюванні учасників рейтингового оцінювання до покращення результатів 

професійної діяльності. 



1.6. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників 

здійснюється за категоріями: доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; 

науково-педагогічні працівники без наукового ступеня. 

1.7. Рейтинговому оцінюванню підлягає діяльність штатних науково- 

педагогічних працівників кафедр (окрім зовнішніх та внутрішніх сумісників), 

які працюють в Університеті не менше одного року. 

1.8. Основні поняття, які вживаються в цьому положенні мають наступне 

визначення: 

Рейтинг науково-педагогічних працівників – це показник їхньої 

успішності за певний період часу, що визначається місцем, яке вони посідають 

серед колег. 

Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічного працівника – 

це індивідуальний кількісний (бальний) показник його досягнень у навчально-

методичній, науковій, міжнародній, організаційній роботі. 

Рейтинг кафедри / факультету – це показник їхньої успішності за 

певний період часу, що визначається місцем, яке вони посідають серед всіх 

кафедр / факультетів Університету. 

Критерії рейтингу – це види конкретної роботи (діяльності) викладача 

(кафедри, факультету), що вимірюються кількісно та є основою для обчис- 

лення загальної рейтингової оцінки викладача (кафедри, факультету). 

Навчально-методична робота – це діяльність, яка спрямована на 

формування компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей, емоційно-вольових якостей здобувачів вищої освіти та яка 

провадиться науково-педагогічним працівником, який постійно вдосконалює 

зміст освітніх компонентів та методи навчання. 

Наукова робота – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

здобуття нових знань та (або) пошук шляхів їхнього застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Міжнародна діяльність спрямована на розвиток усіх видів 

міжнародного співробітництва, підготовка здобувачів вищої освіти до 



здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. 

Організаційна робота має досить широкий формат обов’язків, які, з 

одного боку, мають відношення до головних напрямів науково-педагогічної 

діяльності викладача, а з іншого – характеризують його якості як особистості. 

1.9. Підсумки рейтингового оцінювання підводяться за результатами 

діяльності, досягнутими протягом календарного року. 

1.10. Відповідно до стратегічних та пріоритетних напрямів розвитку 

Університету щорічно на першому засіданні Вченої ради за поданням керівників 

відповідальних відділів можуть бути внесені зміни в перелік критеріїв та порядок 

оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, 

факультетів. 

 
2. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
2.1. Оцінка науково-педагогічної діяльності (НПД) професорсько- 

викладацького складу ґрунтується на кількісному обліку результатів їхньої ро- 

боти за основними напрямами (додаток 1): навчально-методична робота (НМР); 

наукова, науково-дослідницька робота (ННДР); міжнародна діяльність (МД); 

організаційна робота (ОР). 

Показники за видами робіт науково-педагогічних працівників надані в 

додатку 1, кафедр – у додатку 2, факультетів – у додатку 3. 

2.2. Рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічного працівника 

Університету (РО) визначають як суму відповідних балів за виконання 

пріоритетних видів роботи за основними напрямами: навчально-методична 

робота (НМР); наукова, науково-дослідницька робота (ННДР); міжнародна 

діяльність (МД); організаційна робота (ОР): 

 
РО = НМР + ННДР + МД + ОР , 

 

де НМР – навчально-методична робота; 
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ННДР – наукова, науково-дослідницька робота; 

МД – міжнародна діяльність; 

ОР – організаційна робота. 

 

2.3. Рейтингова оцінка за кожною складовою розраховується сумою балів 

що входять до цього виду робіт. 

2.4. Рейтингова оцінка діяльності кафедри та факультету 

розраховується за оберненою дисперсією, за наступною формулою: 
 

∑ 𝑖 𝑦𝑖 / 𝜎2 
�̂� = 

∑𝑖 1 / 2 
 

де: �̂� – середньозважене значення оберненої дисперсії; 

yi - незалежні спостереження (показники); 

σ 2 – дисперсія. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ 

РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, 

кафедр і факультетів Університету координує відділ забезпечення якості освіти 

та інноваційного розвитку за участю відповідальних структурних підрозділів. 

3.2. За кожним напрямом рейтингового оцінювання закріпляються 

відповідальні структурні підрозділи Університету на чолі з їх керівниками, а 

саме: 

навчально-методична робота – відділ забезпечення якості освіти та 

інноваційного розвитку, навчальний відділ, методичний відділ; відділ 

електронних засобів навчання. 

наукова робота – науково-дослідний сектор, відділ аспірантури та док- 

торантури; 

міжнародна діяльність – відділ міжнародних зв’язків; 



організаційна робота – відділ молодіжної політики та соціального 

розвитку. 

3.3. За необхідності відділ забезпечення якості освіти та інноваційного 

розвитку може звернутися до інших відділів Університету за необхідною 

інформацією. 

3.4. За достовірність інформації, на підставі якої розраховується рейтинг 

несуть відповідальність керівники структурних підрозділів, що її надали. 

 
4. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 
4.1. Результати рейтингового оцінювання є публічними. 

4.2. Результати рейтингового оцінювання   оприлюднюються   на сайті 

У ніверситету за категоріями учасників та напрямами діяльності. 

4.3. Інформація про результати рейтингового оцінювання науково- 

педагогічних працівників розглядається на засіданнях вченої ради 

Університету, вчених рад факультетів, засіданнях кафедр. 

4.4. Результати рейтингового оцінювання можуть бути враховані під час 

укладання трудових договорів (контрактів). 

4.5. Результати рейтингового оцінювання можуть бути основою для 

стимулювання науково-педагогічних працівників (преміювання, встановлення 

надбавок, представлення до відзнак). 

 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Положення ухвалюється рішенням вченої ради Університету та 

вводиться в дію наказом ректора Університету. 

5.2. Усі зміни та доповнення до цього Положення розглядаються та 

ухвалюються на засіданні вченої ради Університету та вводяться в дію наказом 

ректора. 





Додаток 1 

 
Показники рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічного 

працівника Університету 
 
 

Показник Одиниця виміру Кількість 

балів 

Примітка 

Навчально-методична робота 

Середнє значення оцінки за 

результатами опитування 

здобувачів за навчальними 

дисциплінами, що викладаються 

(Дисципліна очима студентів) 

Кількість балів 0-100 службова записка 

відділу 

забезпечення 

якості освіти та 

інноваційного 
розвитку 

Проведення занять іноземною 

мовою 

Кількість контактних 
годин 20 - 49 

30 службова записка 

навчального 

відділу Кількість контактних 
годин 50 - 99 

60 

Кількість контактних 
годин 100 - 149 

90 

Кількість контактних 
годин 150 - і більше 

120 

Сертифікат з володіння мовами 

ЄС (у звітному навчальному році) 
рівень В2 

Кількість 

сертифікатів 

100 службова записка 

відділу 

післядипломної 

освіти Сертифікат з володіння мовами 

ЄС (у звітному навчальному році) 
рівень С1 

Кількість 

сертифікатів 

200 

Сертифікат з володіння мовами 

ЄС (у звітному навчальному році) 
рівень С2 

Кількість 

сертифікатів 

300 

Отримання сертифікатів 

професійної спрямованості 

міжнародного рівня 

Кількість 

сертифікатів 

100 

Отримання сертифікатів 

професійної спрямованості 

державного рівня 

Кількість 

сертифікатів 

50 

Підготовка студентів-переможців 

та призерів до участі в олімпіаді 

міжнародного рівня 

Кількість студентів / 

команд 

150 службова записка 

навчального 

відділу, грамоти, 

дипломи Підготовка студентів-переможців 

та призерів до участі в олімпіаді 

всеукраїнського рівня (ІІ тур) 

Кількість студентів / 

команд 

100 

Підготовка студентів-переможців 

та призерів до участі в олімпіаді 

міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального рівня (І тур) 

Кількість студентів / 

команд 

20 службова записка 

навчального 

відділу, грамоти, 

дипломи, 

протокол 
засідання кафедри 



Продовження додатку 1 
 

Показник Одиниця виміру Кількість 

балів 

Примітка 

Навчальні дисципліни навчаль- 

ного плану освітніх програм, що 

забезпечені сертифікованими ПНС 

контентного рівня (на групу 

виконавців) 

Кількість 

навчальних 

дисциплін 

50 службова записка 

відділу 

електронних 

засобів навчання 

Навчальні дисципліни навчаль- 

ного плану освітніх програм, що 

забезпечені сертифікованими ПНС 

інтерактивного рівня (на групу 
виконавців) 

Кількість 

навчальних 

дисциплін 

100 

Навчальні дисципліни навчаль- 

ного плану освітніх програм, що 

забезпечені сертифікованими ПНС 

автономного рівня (на групу 

виконавців) 

Кількість 

навчальних 

дисциплін 

200 

Видання підручника (не менше 

60 000 знаків на кожного 

співавтора) 

Кількість 

авторських аркушів 

150 службова записка 

методичного 

відділу 

Видання навчальних посібників, 

навчально-методичних посібни- 

ків, посібників для самостійної 

роботи студентів та дистанційного 

навчання (не менше 60 000 знаків 
на кожного співавтора) 

Кількість 

авторських аркушів 

100 

Підготовка та видання навчальних 

посібників і підручників у форматі 

мультимедійного електронного 
видання (на групу виконавців) 

Кількість 

авторських аркушів 

150 

Видання підручників, навчальних 

посібників іноземною мовою (не 

менше 60 000 знаків на кожного 
співавтора) 

Кількість 

авторських аркушів 

200 

Наукова, науково-дослідницька робота 

Керівництво держбюджетним 

фундаментальним або приклад- 

ним науковим дослідженням / 

розробкою, з фінансуванням МОН 

Кількість 

досліджень 

300 службова записка 

НДС 

Відповідальний виконавець 

держбюджетного фундаменталь- 

ного або прикладного наукового 

дослідження / розробкою, з 
фінансуванням МОН 

Кількість 

досліджень 

100 службова записка 

НДС 

Керівництво господарсько-дого- 

вірним дослідженням / наукові 

послуги 

Кількість 

досліджень / послуг 

100 службова записка 

НДС 

Відповідальний виконавець гос- Кількість 50 службова записка 



Показник Одиниця виміру Кількість 

балів 

Примітка 

подарсько-договірного 
дослідження згідно з наказом 

досліджень  НДС 

Винахідницька  робота  НПП, 

патенти на винахід, корисна 
модель (на авторський колектив) 

Кількість 

охоронних 
документів 

100 службова записка 

НДС 

Винахідницька робота НПП, 

свідоцтво на твір (на авторський 
колектив) 

Кількість 

охоронних 
документів 

50 службова записка 

НДС 

Монографія опублікована мовами 

ЄС (не менше 1,5 умовно- 

друковних аркушів або 60 000 

знаків на автора) 

на 1 авторський 

аркуш 

150 службова записка 

НДС 

Монографія опублікована 

українською мовою (не менше 1,5 

умовно-друковних аркушів або 60 

000 знаків на автора) 

на 1 авторський 

аркуш 

100 службова записка 

НДС 

Публікація наукових статей у 

журналах «Економіка розвитку» 

та «Управління розвитком» 
(кожному автору) 

Кількість статей 150 службова записка 

НДС 

Публікація фахових наукових 

статей у наукових фахових 

виданнях (кожному автору) 

Кількість статей 70 службова записка 

НДС, директора 

бібліотеки 

Публікація наукових статей у 

журналах/виданнях, що 

індексуються в міжнародних 

науко-метричних базах 

Scopus/Web of Science Core 

Collеction (за умови афіляціїї з 

Університетом) (кожному автору) 

Кількість статей 400 службова записка 

відділу 

забезпечення 

якості освіти та 

інноваційного 

розвитку 

Міждисциплінарні, спільні (з 

іноземними авторами, з 

партнерами з бізнесу, з авторами з 

регіону) наукові статті/тези 

доповідей у журналах/виданнях, 

що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах Scopus/Web 

of Science Core Collеction (за 

умови афіляції з Університетом) 
(кожному автору) 

Кількість статей / 

тез доповідей 

450 службова записка 

відділу 

забезпечення 

якості освіти та 

інноваційного 

розвитку 

Наукові статті/тези доповідей, 

якщо публікація входить в Q1-Q2 

(Scopus) та/або Science Citation 

Index Expanded, Social Sciences 

Citation Index, and Arts & 

Humanities Citation Index (Web of 

Science Core Collection) 

Кількість статей / 

тез доповідей 

500 службова записка 

відділу 

забезпечення 

якості освіти та 

інноваційного 

розвитку 



Цитованість науковця у Google 

Scolar за поточний рік (закожні 10 
цитат) 

Кількість 

цитатувань 

20 службова записка 

бібліотека 

Цитованість науковця у Web of 

Sciens за поточний рік 

Кількість 

цитатувань 

50 службова записка 

відділу забезпе- 

чення якості осві- 

ти та інновацій- 
ного розвитку 

Цитованість науковця у Scopus за 

поточний рік 

Кількість 

цитатувань 

50 службова записка 

відділу забезпе- 

чення якості 

освіти та іннова- 
ційного розвитку 

Індекс впливовості науковця h- 

індекс у Google Scholar 

Значення h-індексу 10*h службова записка 

відділу забезпе- 

чення якості осві- 

ти та інновацій- 
ного розвитку 

Індекс впливовості науковця h- 

індекс у Web of Science 

Значення h-індексу 100*h службова записка 

відділу забезпе- 

чення якості 

освіти та іннова- 

ційного розвитку 

Індекс впливовості науковця h- 

індекс у Scopus 

Значення h-індексу 100*h службова записка 

відділу забезпе- 

чення якості 

освіти та іннова- 
ційного розвитку 

Підготовка студентів-переможців 

в конкурсах наукових робіт 
міжнародного рівня (ІІ тур) 

Кількість 

переможців 

150 службова записка 

НДС 

Підготовка студентів-переможців 

в конкурсах наукових робіт 
всеукраїнського рівня (ІІ тур ) 

Кількість 

переможців 

100 службова записка 

НДС 

Підготовка студентів-переможців 

та призерів до участі в конкурсах 

наукових робіт регіонального 
рівня (ІІ тур ) 

Кількість 

переможців 

50 службова записка 

НДС 

Підготовка студентів-переможців 

та призерів до участі в конкурсах 

наукових робіт регіонального 
рівня (І тур ) 

Кількість 

переможців 

20 службова записка 

НДС 

Доктор наук (у рік здобуття) Кількість осіб 500 службова записка 

відділу аспіран- 

тури та докторан- 
тури 

Наукове консультування 

докторанта, який захистив 

дисертацію на здобуття ступеня 

доктора наук (у рік захисту) 

Кількість осіб 400 службова записка 

відділу аспіран- 

тури та докторан- 

тури 



Кандидат наук, доктор філософії 

(у рік здобуття) 

Кількість осіб 300 службова записка 

відділу аспіран- 

тури та докторан- 
тури 

Керівництво здобувачем, який 

захистив дисертацію на здобуття 

ступеня доктора філософії (у рік 
захисту) 

Кількість осіб 200 службова записка 

відділу аспіранту- 

ри та докторан- 
тури 

Міжнародна діяльність 

Координація/керівництво 

міжнародних бакалаврських та 

магістерських програм 

мобільності студентів, програм 

двох дипломів 

Кількість програм 50 службова записка 

відділу міжнарод- 

них зав’язків 

Розроблення проектів для участі у 

міжнародних конкурсах на 

отримання грантів (ERASMUS+, 

Horizon 2020 та ін. ) *кожному 

учаснику 

Кількість грантів 200 службова записка 

відділу міжнарод- 

них зав’язків 

Участь у міжнародних грантах, 

наукових, освітніх проектах і 

програм (ERASMUS+, Horizon 
2020 та ін.) кожному учаснику 

Кількість грантів 400 службова записка 

відділу міжнарод- 

них зав’язків 

Участь у програмах академічної 

мобільності з метою викладання 

(Staff mobility for teaching) 
кожному учаснику 

Кількість програм 100 службова записка 

відділу міжнарод- 

них зав’язків 

Участь у програмах академічної 

мобільності строком до 1 місяця 

(Staff mobility for training) 

кожному учаснику 

Кількість програм 50 службова записка 

відділу міжнарод- 

них зав’язків 

Участь у програмах академічної 

мобільності у різних формах 
(тривалістю 1-3 місяці) 

Кількість програм 70 службова записка 

відділу міжнарод- 
них зав’язків 

Міжнародне стажування у 

звітному навчальному році 

(тривалістю не менше 3 місяців) 

Кількість 

стажувань 

50 службова записка 

відділу міжнарод- 

них зав’язків, 

відділу післядип- 

ломної освіти 
Організаційна робота 

Робота в експертній раді, групі 
МОН України 

 50 наказ МОН 
України 

Робота в експертних радах міні- 

стерств та відомств 

 30 накази відповід- 

них міністерств та 
відомств 

Робота в колегіях МОН України 

(загальна участь, участь у 

проведенні атестацій) 

 50 наказ МОН 

України / Наказ 

КМУ України 

Робота в науково-методичних 
комісіях 

 30 накази ректора 



Робота в робочих групах мініс- 

терств 

 50 накази 

відповідних 
міністерств 

Робота в колегіях облдержадмі- 
ністрації 

 30 накази ректора 

Робота в комітетах різних рівнів  30 накази ректора 

Робота у вченій раді Університету  10 наказ, протоколи 

засідання вченої 
ради 

Робота у КТК Університету  10 наказ про склад 

КТК,  протоколи 
засідань 

Робота в науково-методичних ра- 

дах і комісіях факультету 

 10 наказ про склад 

науково-методич- 
ної ради, комісії 

Робота у вченій раді факультету  10 наказ про склад 
вченої ради 

Виконання обов'язків секретаря 
вченої ради факультету 

 40 рішення вченої 
ради факультету 

Виконання обов'язків секретаря 

екзаменаційної комісії 

 20 наказ про склад 

екзаменаційної 

комісії 

Виконання обов'язків заступника 
декана з навчальної роботи 

 500 службова записка 
декана факультету 

Виконання обов'язків заступника 
декана за іншими видами роботи 

 300 службова записка 
декана факультету 

Виконання обов’язків керівника 
(гаранта) освітньої програми 

 50 наказ про призна- 
чення 

Відповідальний за навчальну 
роботу на кафедрі 

 100 наказ про затверд- 
ження 

Відповідальний за методичну 
роботу на кафедрі 

 50 наказ про затверд- 
ження 

Відповідальний за ПНС по кафедрі  50 наказ про затвер- 
дження 

Відповідальний за організацію 
практик на кафедрі 

 50 наказ про затвер- 
дження 

Відповідальний за наукову роботу 
на кафедрі 

 50 наказ про 
затвердження 

Виконання обов'язків відпові- 

дального секретаря (заступника 

відповідального секретаря) 
приймальної комісії 

 300 наказ про зат- 

вердження складу 

приймальної 
комісії 

Виконання обов'язків уповно- 

важеної особи приймальної комісії 

з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв 

 200 наказ про зат- 

вердження складу 

приймальної 
комісії 

Відповідальний за підтримку робо- 

ти сайта кафедри, факультету 

 40 протокол засідан- 

ня кафедри, вче- 

ної ради факуль- 

тету 



Виконання обов'язків прес-служби 

на факультеті 

 20 протокол 

засідання вченої 

ради факультету 

Виконання обов'язків куратора 
академічної групи 

 50 наказ про затверд- 
ження 

Робота в комісії з питань 

запобігання та виявлення корупції 

серед працівників Університету 

 30 наказ про 

затвердження 

складу комісії 

Виконання обов'язків 

відповідального за 

профорієнтаційну роботу 

 50 наказ про 

затвердження 

Координатор міжнародної 
програми 

 50 наказ про 
затвердження 

Керівництво науковою школою  50 службова записка 
відділу НДС 

Керівництво студентським   гурт- 
ком 

 20 службова записка 
відділу НДС 

Голова докторської СВР із захисту 

дисертацій 

 500 наказ МОН Ук- 

раїни, протокол 

засідання 
докторської СВР 

Заступник голови докторської 

СВР із захисту дисертацій 

 300 наказ МОН Ук- 

раїни, протокол 

засідання 
докторської СВР 

Члени СВР із захисту дисертацій  200 наказ МОН Ук- 

раїни, протокол 

засідання 
докторської СВР, 

Вчений секретар СВР із захисту 

дисертацій 

 400 наказ МОН Ук- 

раїни, протокол 

засідання 
докторської СВР 

Голова разової СВР із захисту 

дисертацій 

 50*n наказ про  утво- 

рення  разової 

СВР; рішення 

разової СВР про 

присудження 

ступеня  доктора 

філософії 

Відповідальна особа за 

забезпечення діяльності разових 

СВР із захисту дисертацій 

 20* n наказ про  утво- 

рення   разової 

СВР; рішення ра- 

зової СВР  про 

присудження 

ступеня доктора 
філософії 

Рецензенти у разових СВР із 

захисту дисертацій 

 10*n наказ про  утво- 

рення  разової 

СВР; рішення ра- 

зової СВР про 



   присудження 

ступеня доктора 
філософії 

Опоненти у разових СВР із захисту 

дисертацій 

 10*n наказ про  утво- 

рення   разової 

СВР; Рішення ра- 

зової СВР  про 

присудження 

ступеня доктора 
філософії 

Робота в комісії кафедри щодо 

звітування аспірантів / докторантів 

про виконання індивідуального 

плану роботи 

 20 наказ ректора про 

звітування аспі- 

рантів / докто- 

рантів про викон- 

ання індивідуаль- 

ного плану робо- 

ти; витяг із прото- 

колу засідання 

кафедри щодо 

результатів звіту- 

вання аспірантів / 

докторантів 

Робота в комісії з узгодження тем 

дисертацій 

 50 витяг з протоколу 

роботи комісії з 

узгодження тем 

дисертацій 

Робота в науково-експертній 

комісії ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 50 наказ про затвер- 

дження складу 

науково-експерт- 

ної комісії, 
експертний 

Робота у складі організаційного 

комітету/журі/апеляційній комісії 

Всеукраїнської студентської 
олімпіади 

 50 наказ, службова 

записка навчаль- 

ного відділу 

Робота у складі галузевої / 

апеляційної  комісії 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт на 

базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за 
Наказом ректора) 

 100 наказ, службова 

записка НДС 

Робота у складі галузевої / 

апеляційної комісії Всеукраї- 

нського конкурсу студентських 
наукових робіт на базі інших ЗВО 

 50 наказ, службова 

записка НДС 

Головний редактор / член редак- 

ційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку фахових 

видань України / іноземного 

рецензованого наукового видання 

 100 службова записка 

НДС 



Головний редактор / член редак- 

ційної колегії наукового видання 

що входять до з науково метричних 
база Scopus/Web of Science 

 150 службова записка 

НДС 

Членство у професійних об’єднан- 

нях за спеціальністю 

 50 службова записка 

відділу якості 

освіти та іннова- 
ційного розвитку 

Підготовка призерів учнівських 

предметних олімпіад, конкурсів 

Малої академії наук, турнірів юних 

економістів, інформатиків, турні- 
рів з фінансової грамотності, тощо 

 70 грамоти, дипломи 

Інші види робіт організаційного 
характеру 

 20 наказ ректора 



Додаток 2 

 

Показники рейтингової оцінки кафедр 
 
 

Показник Одиниця 
виміру 

Примітка 

Кількості проведених заходів із 

профорієнтації та формування позитивного 

іміджу Університету 

шт посилання на сайт 

кафедри/ факультету/ 

Університету/ сторінки 
соціальних мереж 

Кількість проведених майстер-класів, 

тренінгів, воркшопів представників бізнесу 

для здобувачів вищої освіти 

шт посилання на сайт 

кафедри/ факультету/ 

Університету/ сторінки 
соціальних мереж 

Кількість здобувачів освіти, які навчаються 

за дуальною формою здобуття освіти 

осіб наказ про навчання за 

дуальною формою, 

службова записка 
Лабораторії кар’єри 

Кількість призерів всеукраїнських та 

міжнародних студентських олімпіад 

осіб службова записка 

навчальний відділ, 

грамоти, дипломи 
переможців 

Кількість призерів всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів наукових робіт 

осіб службова записка НДС, 

грамоти, дипломи 
переможців 

Обсяг залучених коштів від закордонних 

грантонадавачів 

грн службова записка 

бухгалтерія 

Обсяг залучених коштів на наукову й 

науково-технічну діяльність від зовнішніх 
замовників 

грн службова записка НДС 

Проіндексовані публікацій у виданнях, які 

реферують у науково-метричних базах Web 

of Science та Scopus 

ум.др.арк. службова записка відділ 

забезпечення якості освіти 

та інноваційного розвитку 

Наукові монографії авт.др.арк. службова записка 

методичного відділу 

Кількість наукових статей ум.др.арк. службова записка НДС 

Кількості працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної 
мобільності 

осіб службова записка 

міжнародного відділу 

Кількість здобувачів вищої освіти, які брали 

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності 

осіб службова записка 

міжнародний відділ 

Забезпечення функціонування програм двох 

дипломів (бакалаврських та магістерських) 

кількість службова записка 

міжнародний відділ 

Кількість здобувачів вищої освіти, що 

прийняли на 1 курс на контрактну форму 

навчання (бакалаврів та магістрів) 

осіб службова записка 

навчального відділу 



Показник Одиниця 

виміру 

Примітка 

Кількість здобувачів вищої освіти, що 

прийняли до аспірантури і докторантури на 

контрактну форму 

осіб службова записка відділу 

аспірантури і 

докторантури; 

кафедра визначається за 

місцем роботи керівника/ 

консультанта 

Кількість викладачів, що мають сертифікати 

щодо вільного володіння англійською 

мовою (В2, С1, С2) 

осіб службова записка відділ 

забезпечення якості освіти 

та інноваційного розвитку 

Кількість захищених дисертацій аспірантів 

та докторантів 

осіб службова записка відділу 

аспірантури і 
докторантури 



Додаток 3 

Показники рейтингової оцінки факультетів 
 
 

Показник Одиниця 
виміру 

Примітка 

Контингент студентів факультету 

(бакалаврського та магістерського рівня) 

осіб службова записка 

навчального відділу 

Контингент аспірантів закріплених за 

факультетом 

осіб службова записка відділу 

аспірантури і 
докторантури 

Кількість груп із викладанням англійською, 

та/або французькою, та/або німецькою 
мовами 

шт службова записка 

навчального відділу 

Кількість проведених заходів із 

профорієнтації та формування позитивного 

іміджу Університету 

шт посилання на сайт 

факультету / 

Університету/ сторінки 
соціальних мереж 

Обсяг залучених коштів від закордонних 

грантонадавачів 

грн службова записка 

бухгалтерії 

Обсяг залучених коштів на наукову й 

науково-технічну діяльність від зовнішніх 
замовників 

грн службова записка НДС 

Проіндексовані публікації у виданнях, які 

реферують у науково-метричних базах Web 
of Science та Scopus 

ум.др.арк. службова записка відділу 

забезпечення якості освіти 
та інноваційного розвитку 

Наукові монографії авт.др.арк. службова записка 

методичного відділу 

Кількість наукових статей ум.др.арк. службова записка НДС 

Кількість працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної 

мобільності 

осіб службова записка 

міжнародного відділу 

Кількість здобувачів вищої освіти, які брали 

участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності 

осіб службова записка 

міжнародного відділу 

Забезпечення функціонування програм двох 

дипломів (бакалаврських та магістерських) 

шт службова записка 

міжнародного відділу 

 


