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Найменування ключових показників ефективності 

Іміджеві KPI 

Персональний h-індекс у Scopus/ Web of Science (значення h-індекса) 

Персональний h-індекс у Google Scholar (значення h-індекса) 

Цитованість у Scopus/ Web of Science 

Цитованість у Google Scholar 

KPI якості освітнього процесу 

Участь у забезпеченні освітніх програм (як гарант або член групи забезпечення) 

Підготовка здобувачів вищої освіти до участі в усеукраїнських олімпіадах  

Участь здобувачів вищої освіти в програмах академічної мобільності 

Розроблення дистанційних курсів з електронними освітніми ресурсами  

KPI наукової роботи й міжнародного партнерства 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця ініціативних НДР, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця держбюджетних НДР 

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця госпдоговірних НДР 

Участь у міжнародних грантах, отриманих для реалізації наукових проєктів 

Участь у вітчизняних грантах, отриманих для реалізації наукових проєктів 

Членство у спеціалізованих вчених радах (зокрема, разових) 

Виконання функцій головного редактора / заступника головного редактора / відповідального 

секретаря / члена редакційної колегії наукового видання категорій «А», «Б» 

Участь у міжнародних наукових конференціях 

Керівництво роботою наукових об`єднань (проблемних груп або наукових гуртків) 

Керівництво роботою наукової лабораторії 

Керівництво науковою школою або член наукової школи 

Підготовка здобувачів вищої освіти до участі в усеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт 

KPI публікаційної активності й патентно-ліцензійної діяльності 

Підготовка публікацій у наукових виданнях категорії «А» 

Підготовка публікацій у наукових виданнях категорії «Б» 

Підготовка публікацій у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ЄС 

Підготовка монографій (розділів монографій)  

Підготовка підручників з грифом МОН України або з грифом ХДУ 

Підготовка навчальних посібників  

Отримання охоронних документів (патентів, свідоцтв тощо) 

KPI професійного розвитку 

Участь у програмах академічної мобільності  

Стажування строком від 3 місяців у закордонних ЗВО 

Стажування в ЗВО, що входить до ТОП-10 академічних рейтингів України відповідно до профілю 

К-ть НПП кафедри, що взяли очну участь у міжнародних конференціях, що проводились у 

закордонних ЗВО 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

Отримання вченого звання 
 

                                                             
 Запропоновані види КРІ можуть бути змінені або доповнені, ураховуючи: 
1) посаду (асистент / викладач, старший викладач, доцент, професор); 
2) рейтингові показники діяльності (відповідно до Положення про рейтинг); 
3) Стратегічний план розвитку університету, факультету, кафедри тощо. 


