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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ХНАДУ 

 
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 частки 

аудиторних годин у 

загальній кількості 

аудиторних годин, 

протягом яких викладання 

навчальних дисциплін 

здійснюється англійською 

та/або французькою та/або 

німецькою та/або китайською 

мовами. 

За підсумками навчального 

року: 

2021/2022 - частка складає не 

менше 7% 

2022/2023 - частка складає не 

менше 8% 

2023/2024 - частка складає не 

менше 9% 

2024/2025 - частка складає не 

менше 10% 

31 грудня 

2022 р. 

31грудня 

2023 р 

31 грудня 

2024 р. 

31 грудня 

2025 р. 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

навчального року 

2. 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, які брали участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності, 

серед загальної кількості 

здобувачів вищої освіти 

складає не менше: 

2% станом на 01 серпня 

2022 року 

3% станом на 01 серпня 

2023 року 

01 серпня 

2022 року 

01 серпня 

2023 року 

01 серпня 

2024 року 

01 серпня 

2025 року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження про 

отримані кредити ЄКТС 

під час навчання, 

сертифікати проходження 

стажування. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 



 

Порядковий 

номер 

Цільові показники 

діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Строк 

досягнення 

Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включаючи 

критерії їх оцінювання 

4% станом на 01 серпня 

2024 року 

5% станом на 01 серпня 

2025 року 
3. 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 01 серпня 

2022 року 

4% станом на 01 серпня 

2023 року 

5% станом на 01 серпня 

2024 року 

6% станом на 01 серпня 

2025 року 

01 серпня 

2022 року 

01 серпня 

2023 року 

01 серпня 

2024 року 

01 серпня 

2025 року 

 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти, 

підтвердження про участь 

у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності, 

сертифікати проходження 

стажування. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

4. Збільшення кількості 

навчальних аудиторій, які 

оснащені мультимедійним  

обладнанням або іншим 

спеціальним обладнанням, 

яке забезпечує виконання 

функцій мультимедійного  

обладнання 

01 січня 

2022 року 

01 січня 

2023 року 

01 січня 

2024 року 

01 січня 

2025 року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 



3 

 

 

Порядковий 

номер 

Цільові показники 

діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Строк 

досягнення 

Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включаючи 

критерії їх оцінювання 

Частка навчальних аудиторій, 

які оснащені мультимедійним 

обладнанням складає не 

менше: 

30% за підсумками 2021 року 

40% за підсумками 2022 року 

50% за підсумками 2023 року 

60% за підсумками 2024 року 

  

5. Збільшення кількості 

іноземців та осіб без 

громадянства серед 

здобувачів вищої освіти 

ЗВО, у тому числі 

громадян країн-членів 

ОЕСР від загальної кількості 

іноземних студентів: 

за підсумками 2022 року - 5% 

за підсумками 2023 року - 6% 

за підсумками 2024 року - 7% 

01 січня 

2023 року 

01 січня 

2024 року 

01 січня 

2025 року 

Аналіз офіційної звітності 

закладу вищої освіти 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

6. Зменшення частки 

допоміжного та 

адміністративно- 

управлінського персоналу в 

загальній чисельності 

штатних посад зведеного 

штатного розкладу закладу 

вищої освіти до визначених 

цільових показників не 

більше ніж: 

56% - станом на 31.12. 2021 

року 

55% - станом на 31.12. 2022 

року 

54% - станом на 31.12. 2023 

року 

52% - станом на 31.12. 2024 

року 

31 грудня 

2021 р. 

31 грудня 

2022 р. 

31 грудня 

2023 р. 

31 грудня 

2024 р. 

Щорічний штатний 

розклад 

університету. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 

7. Запровадження комплексної 

автоматизації управління 

закладом вищої освіти, 

01 січня 

2022 року 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

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 

включаючи систему 

електронного документообігу 

Розроблено та запущено в 

експлуатацію систему 

автоматизованого управління 

закладом вищої освіти, 

включаючи систему 

електронного 

документообігу до 01 січня 

2022 року. 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 

8. Запроваджено системи 

ключових показників 

ефективності в контрактах 

заступників керівника ЗВО та 

керівників структурних 

підрозділів 

До 01 жовтня 2021 року 

видано наказ ректора про 

запровадження системи 

ключових показників 

ефективності в закладі вищої 

освіти. 

01 жовтня 

2021 року 

Аналіз офіційної звітності 

та розпорядчих документів 

закладу вищої освіти. 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року 

9. Щорічне вдосконалення всіх 

підсистем корпоративної 

інформаційної системи 

управління університетом, у 

тому числі чинний комплекс 

персональних навчальних 

систем (ПНС) у межах 

електронної системи 

управління навчанням 

(Learning Management 

System) 

31 грудня 2021 - ПНС: 

66 %  контєнтний рівень; 

20% - інтерактивний рівень. 

31 грудня 2022 - ПНС: 

67% - контєнтний рівень; 

22% - інтерактивний рівень, 

31 грудня 2023 - ПНС: 

31грудня 

2021 року 

31 грудня 

2022 року 

31 грудня 

2023 року 

31 грудня 

2024 року 

31 грудня 

2025 року 

31 грудня 

Року 

 

Офіційна звітність ЗВО 

 

 Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто у 

визначені терміни 
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Порядковий 

номер 

Цільові показники 

діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Строк 

досягнення 

Механізми перевірки 

досягнення цільових 

показників, включаючи 

критерії їх оцінювання 

68% - контєнтний рівень; 

24% - інтерактивний рівень 

31 грудня 2024 - ПНС: 

69% - контєнтний рівень; 

26% - інтерактивний рівень 

10. Збільшення кількості 

проіндексованих 

публікацій НПП у 

виданнях, які реферуються 

у науково-метричних базах 

Web of Science та Scopus. 

Щорічне збільшення 

кількості проіндексованих 

публікацій НПП у виданнях, 

які реферуються у науково-

метричних базах Web of 

Science та Scopus складає 3% 

до попереднього року. 

Щорічне збільшення  

кількості проіндексованих 

публікацій НПП  у виданнях, 

які реферуються у науково-

метричних базах Web of 

Science та Scopus складає 3% 

до попереднього року. 

31грудня 

2021 року 

31 грудня 

2022 року 

31 грудня 

2023 року 

31 грудня 

2024 року 

Офіційні вебсайти Web of 

Science та Scopus в 

інституційному профілі 

університету. 

 

Критерій оцінювання: 

визначені цільові 

показники досягнуто за 

підсумками відповідного 

року. 

 


