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▰ KPI (key performance indicators, 
ключові показники ефективності) - 
показники діяльності підрозділу 
(підприємства), які допомагають 
організації в досягненні стратегічних 
і тактичних (операційних) цілей. 
Використання ключових показників 
ефективності дає підприємству 
можливість оцінити свій поточний 
стан і допомогти в оцінці успішності 
реалізації обраної стратегії. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
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СВІТОВІ РЕЙТИНГИ 
УНІВЕРСИТЕТІВ 

КОНКУРСНІ 
ПОКАЗНИКИ 

ФОРМУВАННЯ 
ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ 

ПОКАЗНИКИ 
ФОРМУЛЬНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 

АКРЕДИТАЦІЯ 
(НАЗЯВО) 

КРИТЕРІЇ НАУКОВОЇ 
АТЕСТАЦІЇ 

СТАТУС 
ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

СИСТЕМА РЕЙТИНГІВ І ЗВІТНОСТІ 
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УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ / ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ НПП 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
(СИСТЕМА РЕЙТИНГІВ І ЗВІТНОСТІ) 
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СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ KPI 

Внесення до 
контрактів 

відповідних пунктів з 
зазначенням 

кількісних показників 

Моніторинг 
виконання 

Контракт виконується 
(продовження роботи 

на посаді) 

Розірвання 
контракту 

Досягнуто Не досягнуто 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Подання на 
оголошення 

конкурсу 

Наказ ректора  про 
оголошення 

конкурсу 

Декан/Директор Відділ атестації НПП 

Оголошення 
конкурсу 

Відділ атестації НПП 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 

8 

Готовий пакет 
документів у 

Загальний відділ для 
реєстрації 

Відділ атестації НПП 

Претендент 

ЕКК Університету 

 Консультування з приводу оформлення документів здійснює 
працівник ВК, закріплений за відповідним факультетом / навчально-
науковим інститутом. 
 

 Консультування щодо процедури конкурсного відбору здійснюють 
ЕКК факультетів / навчально-наукових інститутів / Університету. 

ЕКК 
факультету/інституту 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Встановлення 
відповідності претендента 
кваліфікаційним вимогам 
(науковий ступінь, вчене 

звання, стаж роботи) 

Обговорення 
кандидатур 

претендентів 
кафедрою 

Секретар ЕКК Кафедра 

Співбесіда з ЕКК 
Університету 

Співбесіда з ЕКК 
факультету/інституту 

ЕКК, претендент 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Рекомендація ректору 
(першому проректору) 

Укладання контракту з 
урахуванням 

пропозиції ЕКК, але не 
більше ніж на п’ять 

років 

ЕКК 
Ректор (перший проректор), 

претендент 

За результатами 
співбесіди рішення ЕКК 
факультету/інституту, з 

обов’язковим його 
затвердженням ЕКК 

Університету  



▰ Наявність наукової тематики, що фінансується за рахунок 
госпдоговорів, виконання держбюджетної тематики, міжнародних 
наукових контрактів або інших джерел надходжень за науковим 
класифікатором за останні 5 років. 

▰ Участь у науковій тематиці, у тому числі виконання «ініціативних» 
наукових тем за останні 5 років. 

▰ Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня за останні 5 років. 

▰ Наявність аспірантів (докторантів). 
▰ Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо визначення строків укладання контрактів з НПП 
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▰ Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України за останні 5 
років. 

▰ Наявність виданого навчального посібника за останні 5 років. 
▰ Наявність підручника або монографії за останні 5 років. 
▰ Є гарантом освітньої програми. 
▰ Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”. 
▰ Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення за останні 5 років. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо визначення строків укладання контрактів з НПП 
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Для посад професорів  
(доктор наук відповідно до профілю кафедри та/або вчене звання професор): 
На 5 років : 
▰  Виконання не менше 6-ти з наведених пунктів (з обов’язковим 

виконанням пункту 5) та не менше 8-ми пунктів з п.30 Ліцензійних умов. 
На 3 роки: 
▰  Виконання не менше 4-х з наведених пунктів та не менше 6-ти пунктів 

з п.30 Ліцензійних умов. 
На 1 рік: 
▰  Виконання не менше 3-х з наведених пунктів та не менше 5-ти пунктів 

з п.30 Ліцензійних умов. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо визначення строків укладання контрактів з НПП 
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Для посад доцентів  
(доктор наук/кандидат наук відповідно до профілю кафедри, вчене звання): 

На 5 років : 
▰  Виконання не менше 4-х з наведених пунктів (з обов’язковим 

виконанням пункту 5) та не менше 5-ти пунктів з п.30 Ліцензійних умов. 
На 3 роки: 
▰  Виконання не менше 3-х з наведених пунктів та не менше 5-ти пунктів 

з п.30 Ліцензійних умов. 
На 1 рік: 
▰  Виконання не менше 2-х з наведених пунктів та не менше 4-х пунктів з 

п.30 Ліцензійних умов. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо визначення строків укладання контрактів з НПП 
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Для посад ст. викладачів, асистентів  
(кандидат наук та/або базова вища освіта відповідно до профілю кафедри): 

На 5 років : 
▰  Виконання не менше 3-х з наведених пунктів та не менше 4-х пунктів з 

п.30 Ліцензійних умов. 
На 3 роки: 
▰  Виконання не менше  2-х з наведених  пунктів та не менше 4-х пунктів 

з п.30 Ліцензійних умов. 
На 1 рік: 
▰  Виконання не менше 1-го з наведених пунктів та не менше 4-х пунктів 

з п.30 Ліцензійних умов. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо визначення строків укладання контрактів з НПП 
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Дякую за увагу! 



▰ Ухвалити рекомендації щодо визначення строків укладання 
контрактів з НПП та запропонувати їх для затвердження Вченою 
радою університету. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
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