
Цільові показники діяльності закладу вищої освіти 

 
 

1. Керівник повинен забезпечити досягнення таких цільових показників 

діяльності закладу вищої освіти: 

 

Порядковий 
номер 

Цільові показники 
діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 
закладу вищої освіти 

Строк 
досягнення 

Механізми перевірки 
досягнення цільових 

показників, включаючи 

критерії їх оцінювання 

1. Збільшення кількості 
здобувачів вищої освіти, 

які брали участь у 

програмах міжнародної 
академічної мобільності 

(тривалістю не менше 1 

місяця, за календарний рік) 

 
Частка здобувачів вищої 

освіти, що брали участь у 

програмах міжнародної 
академічної мобільності, 

серед загальної кількості 

здобувачів вищої освіти 

складає не менше: 
2% станом на 31 грудня 

2022 року 

3% станом на 31 грудня 
2023 року 

4% станом на 31 грудня 

2024 року 

5% станом на 31 грудня 
2025 року 

31 грудня 
2022 року  

 

31 грудня 
2023 року 

 

31 грудня 

2024 року  
 

31 грудня 

2025 року  

Аналіз офіційної 
звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 
вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 
показники досягнуто за 

підсумками 

відповідного 
навчального року 



2. Збільшення кількості 

штатних науково-

педагогічних та наукових 
працівників, які брали 

участь у програмах 

міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не 
менше 1 місяця, за 

календарний рік) 

 
Частка штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які брали 

участь у програмах 
міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не 

менше 1 місяця, за 

календарний рік), серед 
загальної кількості 

штатних науково-

педагогічних та наукових 
працівників складає не 

менше: 

3% станом на 31 грудня 

2022 року 
4% станом на 31 грудня 

2023 року 

5% станом на 31 грудня 
2024 року 

6% станом на 31 грудня 

2025 року 

31 грудня 

2022 року  

 
 

31 грудня 

2023 року 

 
31 грудня 

2024 року 

 
31 грудня 

2025 року 

Аналіз офіційної 

звітності закладу вищої 

освіти 
 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 
підсумками 

відповідного року 

3. Запровадження 
комплексної автоматизації 

управління університетом, 

включаючи систему 
електронного 

документообігу 

 

Впроваджено з 31.12.2023 
комплексну автоматизацію 

управління університетом, 

включаючи систему 

31 грудня 
2023 року 

 

Аналіз офіційної 
звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 
вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 
показники досягнуто у 

визначені терміни 



електронного 

документообігу 

4. Збільшення кількості 
навчальних аудиторій, які 

оснащені мультимедійним 

обладнанням або іншим 

спеціальним обладнанням, 
яке забезпечує виконання 

функцій мультимедійного 

обладнання (у тому числі з 

можливістю підключення 
переносного обладнання). 

 

Частка навчальних 
аудиторій, які оснащені 

мультимедійним 

обладнанням складає не 

менше: 
30% за підсумками 2022 

року 

35% за підсумками 2023 
року 

40% за підсумками 2024 

року 

45% за підсумками 2025 
року 

 

31 грудня 
2022 року 

 

31 грудня 

2023 року 
  

31 грудня 

2024 року 

 
31 грудня 

2025 року  

 

Аналіз офіційної 
звітності закладу вищої 

освіти  

 

Критерій оцінювання: 
визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

5. Зростання кількості 

створених та належним 

чином оформлених 
об’єктів інтелектуальної 

власності, в порівнянні з 

відповідним показником 
2021 року: 

 

за підсумками 2022 року – 

на 5 % 
За підсумками 2023 року – 

на 7 % 

За підсумками 2024 року – 
на 10 % 

01 березня 

2023 року 

 
01 березня 

2024 року 

 
01 березня 

2025 року 

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 
документів закладу 

вищої освіти  

 
Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 

6. Зростання обсягу 
капітальних витрат (для 

01 березня 
2023 року 

Аналіз офіційної 
звітності та 



проведення капітальних 

ремонтів навчальних 

аудиторій, студентських 
гуртожитків та 

спорткомплексів тощо) у 

кошторисі витрат закладу 

вищої освіти (без 
урахування закладів 

фахової передвищої освіти 

в його структурі) в 
порівнянні з відповідним 

показником 2021 року: 

 

за підсумками 2022 року – 
на 10 % 

за підсумками 2023 року – 

на 20 % 

за підсумками 2024 року – 
на 30 % 

 

01 березня 

2024 року 
 

01 березня 

2025 року  

розпорядчих 

документів закладу 

вищої освіти  
 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 
підсумками 

відповідного року 

7. Запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в контрактах 
заступників керівника ЗВО 

та керівників структурних 

підрозділів  

 
Запроваджено з 31.10.2022 

систему ключових 

показників ефективності в 

контрактах заступників 
керівника ЗВО та 

керівників структурних 

підрозділів 
 

31 жовтня 

2022 року 

 

Офіційні вебсайти Web 

of Science та Scopus  

інституційному 
профілі університету. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 
показники досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

8. Збільшення кількості 
публікацій у фахових 

наукових виданнях 

України категорій «А» і 
«Б», виконаних науково-

педагогічними 

працівниками, які 

працюють за основним 
місцем роботи в 

університеті, порівняно з 

31 грудня 
2022 року 

 

31 грудня 
2023 року 

 

31 грудня 

2024 року 
 

Аналіз офіційної 
звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 
вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 
показники досягнуто у 

визначені терміни 



показником попереднього 

року. 

 
Збільшено кількість 

публікацій у фахових 

наукових виданнях 

України категорій «А» і 
«Б», виконаних науково-

педагогічними 

працівниками, які 
працюють за основним 

місцем роботи в 

університеті: 

У 2022 р. – на 5% 
порівняно з 2021 р., 

У 2023 р. – на 5% 

порівняно з 2022 р., 

У 2024 р. – на 5% 
порівняно з 2023 р., 

У 2025 р. – на 5% 

порівняно з 2024 р.   
 

31 грудня 

2025 року 

 

9. Розвиток матеріальної бази 

закладу вищої освіти, 

зокрема шляхом закупівлі 

та введення в експлуатацію 
навчального та наукового 

обладнання 

 

Закуплено та введено в 
експлуатацію  навчальне та 

наукове обладнання на 

суму: 
У 2022 р. – на 2 млн.грн, 

У 2023 р. – на 2,5 млн.грн., 

У 2024 р. – на 3 млн.грн., 

У 2025 р. – на 3,5 млн.грн.  
 

31 грудня 

2022 року 

 

31 грудня 
2023 року 

 

31 грудня 

2024 року 
 

31 грудня  

2025 року 
 

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 
вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 
показники досягнуто у 

визначені терміни 

10 Збільшення кількості 

штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які працюють 
не менше шести місяців за 

основним місцем роботи в 

31 грудня  

2022 року 

 

31 грудня  
2023 року 

 

Аналіз офіційної 

звітності закладу вищої 

освіти  

 
Критерій оцінювання: 

визначені цільові 



університеті і під їх 

керівництвом за останні 

п’ять років здобуто 
дипломи (документи) 

переможців та призерів 

(лауреатів) міжнародних 

культурно-мистецьких 
проектів, внесених до 

відповідних міжнародних 

реєстрів, визнаних 
Міністерством культури та 

інформаційної політики 

України, в загальній 

кількості науково-
педагогічних і наукових 

працівників, які працюють 

в університеті за основним 

місцем роботи (стосується 
осіб, які забезпечують 

освітній процес за 

спеціальностями галузі 
знання «Культура і 

мистецтво»),  

 

У 2022 р. – на 5% 
порівняно з 2021 р., 

У 2023 р. – на 5% 

порівняно з 2022 р., 
У 2024 р. – на 5% 

порівняно з 2023 р., 

У 2025 р. – на 5% 

порівняно з 2024 р.   
 

31 грудня  

2024 року 

 
31 грудня 

2025 року 

 

показники досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

  


