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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвер-
дження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Луганський національний аграрний університет виконує 
обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного закладу 
вищої освіти, яким є: 

1) виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензій-
них умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

2) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти; 

3) наявність єдиного інформаційного середовища університету, в якому за-
безпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

4) розміщення на офіційному сайті університету обов’язкової інформації, пе-
редбаченої законодавством. 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвер-
дження статусу національного закладу вищої освіти 

 Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти, денна форма навчання станом на 31.12.2017 

Ступінь 
(ОКР) 

Код та спеціаль-
ність 

Кіль-
кість 

Проходили 
стажування в 

іноземних 
ЗВО 

Здобули 
призові 
місця 

Іноземних 
громадян 

Громадян 
з країн 
членів 
ОЕСР 

Бакалавр 051 Економіка 19   2  

Бакалавр 071 Облік і опода-
ткування 28     

Бакалавр 
072 Фінанси, бан-
ківська справа та 
страхування 

34   1  

Бакалавр 073 Менеджмент 44 1  1  
Бакалавр 075 Маркетинг 23     

Бакалавр 
076 Підприємниц-
тво, торгівля та бі-
ржова діяльність 

14     

Бакалавр 101 Екологія 21     

Бакалавр 181 Харчові тех-
нології 73     

Бакалавр 
192 Будівництво 
та цивільна інже-
нерія 

58  2 2  

Бакалавр 193 Геодезія та зе-
млеустрій 43     
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Бакалавр 201 Агрономія 115   2  

Бакалавр 

204 Технологія 
виробництва та 
переробки проду-
кції тваринництва 

48     

Бакалавр 205 Лісове госпо-
дарство 36     

Бакалавр 208 Агроінжене-
рія 170     

Бакалавр 211 Ветеринарна 
медицина 103     

Бакалавр 6.030502 економі-
чна кібернетика 8     

Бакалавр 6.030504 еконо-
міка підприємства 6   3  

Бакалавр 6.030507 марке-
тинг 4     

Бакалавр 6.030508 фінанси і 
кредит 3   1  

Бакалавр 6.030509 облік і 
аудит 4   1  

Бакалавр 6.030601 менедж-
мент 19     

Бакалавр 

6.040106 екологія, 
охорона навколи-
шнього середо-
вища та збалансо-
ване природоко-
ристування 

1     

Бакалавр 
6.051701 харчові 
технології та інже-
нерія 

17     

Бакалавр 6.060101 будівни-
цтво 21   1  

Бакалавр 
6.080101 геодезія, 
картографія та зе-
млеустрій 

18     

Бакалавр 6.090101 агроно-
мія 10     

Бакалавр 

6.090102 техноло-
гія виробництва і 
переробки проду-
кції тваринництва 

15     

Бакалавр 
6.090103 лісове і 
садово-паркове 
господарство 

6     
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Бакалавр 

6.100102 процеси, 
машини та облад-
нання агропроми-
слового виробниц-
тва 

10   2  

Бакалавр 6.110101 ветери-
нарна медицина 28   1  

Спеціаліст 211 Ветеринарна 
медицина 8     

Спеціаліст 7.1100101 Ветери-
нарна медицина 1     

Магістр 071 Облік і опода-
ткування 41     

Магістр 073 Менеджмент 72   1  
Магістр 075 Маркетинг 14     
Магістр 101 Екологія 27     

Магістр 
192 Будівництво 
та цивільна інже-
нерія 

42  4 1  

Магістр 201 Агрономія 63     

Магістр 

204 Технологія 
виробництва та 
переробки проду-
кції тваринництва 

49     

Магістр 205 Лісове госпо-
дарство 23     

Магістр 208 Агроінжене-
рія 79     

Магістр 211 Ветеринарна 
медицина 61   2  

Магістр 8.03050701 марке-
тинг 1     

Магістр 8.09010101 агро-
номія 3     

Магістр 
8.10010203 меха-
нізація сільського 
господарства 

1     

 Разом: 1484 1 6 21 0 
  П1 П2 П3 П4 П5 
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Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники 
 

Факультет Кафедра 

Кількість 
науково-

пед. праці-
вників 

Проходили 
стажування в 

іноземних 
ЗВО 

Здійснювали 
наукове керів-
ництво (консу-
льтування) не 
менше п’ятьох 
здобувачів нау-
кових ступенів, 
що захистилися 

в Україні 

Науково-
педагогіч-

них праців-
ників з на-

уковим 
ступенем 

та/або вче-
ним зван-

ням 

Науково-
педагогі-
чні праці-
вники, до-

ктори 
наук 

та/або 
профе-
сори 

Агрономічний Разом 17 - - 11 2 

 Селекції, рослинництва та захисту рос-
лин 6 - - 5 1 

 Лісівництва, плодоовочів. та біології ро-
слин 6 - - 4 1 

 Агрохімії, ґрунтознавства та землеробс-
тва 6 - - 3 - 

Біолого-техно-
логічний Разом 10 - - 8 1 

 Біології тварин 2 - - 2 - 
 Розведення та генетики тварин 4 - - 3 - 

 Технології виробництва та переробки 
продукції 4 - - 3 1 

Будівельний Разом 30 - - 14 3 
 Загальноосвітніх дисциплін 13 - - 7 2 
 Землевпорядкування і кадастру 7 - - 4 1 
 Будівництва та архітектури 10 - - 3 - 

Ветеринарної 
медицини Разом 15 - 2 10 4 

 Ветеринарної хірургії, терапії та аку-
шерства 4 - - 2 - 

 Фізіології та мікробіології 5 - 2 5 2 
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 Інфектології, якості та безпеки продук-
ції АПК 7 - - 4 2 

Економічний Разом 36 - 2 23 6 

 Економіка підприємництва, маркет. та 
економ. теорії 8 - - 6 - 

 Менеджменту, статистики та економ. 
аналізу 10 - 2 6 2 

 Фінансів і економічної кібернетики 10 - - 6 2 
 Обліку і аудиту 9 - - 6 2 

Механізації 
сільського го-

сподарства 
Разом 24 - 1 18 3 

 Ремонту машин, експлуатації машино-
тракторного парку та охорони праці 11 - - 8 1 

 Механізації виробничих процесів у АПК  7 - 1 6 1 
 Енергетичних засобів 7 - - 4 1 

Харчових тех-
нологій Разом 19 - 2 12 5 

 Технології харчових виробництв 7 - 1 4 2 
 Екології та безпеки життєдіяльності 7 - 1 4 1 
 Історико-філософських дисциплін 5 - - 4 2 

Разом по університету 151 - 7 96 24 
 П6 П7 П8 П9 П10 
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Таблиця 3. Наукометричні показники 

Факультет Кафедра 
Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-педагогіч-
ного працівника 

ID Scopus  
(за наявності) 

Індекс 
Гірша 
Scopus 

ID Web of 
Science 

Індекс Гі-
рша Web 
of Science 

Будівельний Землевпорядкування і кадастр Угненко Євгенія Борисівна 57189456461 1 – – 

Будівництва та архітектури Фесенко Тетяна Григорівна 57163379800 1 – – 
Економіч-

ний 
Фінансів і економічної кіберне-

тики Кукса Ігор Миколайович 56509495700 1 – – 

Разом: 3 – – 
 П12  П13 

 

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які на час публікацій було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

Факультет Кафедра 

Прізвище, ім’я, по 
батькові наукового, 
науково-педагогіч-

ного працівника 

Кількість 
публікацій 

Scopus 

Назва та реквізити публікацій Sco-
pus (прирівняні відзнаки) 

Кількість 
публікацій 
Web of Sci-

ence 

Назва та рекві-
зити публікацій 
Web of Science 
(прирівняні від-

знаки) 
Будівельний Землевпо-

рядкування і 
кадастр 

Угненко Євгенія 
Борисівна 

6 Improvement of the Mathematical 
Model for Determining the Length of 
the Runway at the Stage of Aircraft 
Landing / E. Ugnenko, E. Perova, 

Y. Voronova, G. Viselga // Procedia 
Engineering. – 2017. – Vol. 187. – 

P.733-741 

– – 

Models of Long Term Forecasting of 
Surface Waters State in Reconstruc-

tion of Highway / N. Sorochuk, 
E. Uhnenko, O. Gubareva // Procedia 

– – 



8 
 

Engineering. – 2016. – Vol. 134. – 
P.139-145 

Analysis of Methods of Landslide Pro-
cesses Forecasting on Highways / 

Evgeniya Ugnenko, Olga Tymchenko, 
Radu Makovyey // Procedia Engineer-
ing. – 2016. – Vol. 134. – P.146-152 

– – 

Simulation of Traffic Flows on the 
Road Network of Urban Area / 

E. Ugnenko, E. Uzhvieva, Y. Voro-
nova // Procedia Engineering.–2016.–

Vol. 134.–P.153-156 

– – 

Assessment of Friction Characteris-
tics of the Runway in Icy Conditions 
at the International Airport "Khar-

kov" / E. Perova, E. Ugnenko, 
O. Pervashova // Procedia Engineer-

ing. – 2016. –  
Vol. 134. – P.402-407 

– – 

Definition of soil slides displacement 
speed on highways in mountain areas 

/ Ye. Ugnenko, Ye. Voronova, 
O. Tymchenko, // Transport Means - 
Proceedings of the International Con-

ference. – 2011. – P.25-28 

– – 

Будівництва 
та архітек-

тури 

Фесенко Тетяна 
Григорівна 

5 Developing gender maturity models 
of project and program management 
system / T. Fesenko, G. Fesenko // 

Easten-European Journal of Interorise 
Technologies. – 2017. – Vol. 1. –  

№ 3 (85). – P. 46–55.  

– – 

Fesenko T. The safe city: developing 
of GIS tools for gender-oriented 

monitoring (on the example Kharkiv 
– – 



9 
 

city, Ukraine) / T. Fesenko, 
G. Fesenko, N. Bibik // Easten-Euro-
pean Journal of Interorise Technolo-

gies. – 2017. – Vol. 3. –  
№ 2 (87). – P. 25–33. 

Fesenko T. Modeling of maturity of 
gender-oriented project management 

office/ T. Fesenko, A. Shakhov, 
G. Fesenko // Eastern-European Jour-

nal  
of Enterprise Technologies. - 2017. – 

Vol. 5, № 3 (89). – P. 30-38. 

– – 

Фесенко Т.Г. Моделювання прий-
няття рішення щодо оцінки змісту 
будівельного проекту в умовах де-
велопменту курортно-рекреаційної 
території / Т.Г. Фесенко, Г.Г. Фесе-

нко, Д.М. Мінаєв // Easten-
European Journal of Interorise Tech-

nologies. – 2016. –  
Vol. 1. - №3(79). – Р. 32-37. 

– – 

Fesenko T. E-Readiness evaluation 
modelling for the monitoring pro-

grams  
E-Government at the national level 

(for the example of Ukraine) / 
T. Fesenko, G. Fesenko // Easten-Eu-
ropean Journal of Interorise Technol-
ogies. – 2016. – Vol 3. – № 3(81). – 

P. 28–35. 
 

– – 

Економічний Кукса Ігор Микола-
йович 

5 Зарубіжний досвід державного ре-
гулювання інноваційної діяльності – – 
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Фінансів і 
економічної 
кібернетики 

АПК: [Текст] / І. М. Кукса // Акту-
альні проблеми економіки. – 2013. 

– № 11. – С. 43–51. 
Пріоритетні напрями розвитку дія-

льності АПК в умовах сучасної 
економіки: [Текст] / І. М. Кукса // 
Актуальні проблеми економіки. –  

2013. – № 12. – С. 51–57. 

– – 

Проблеми формування інновацій-
ної моделі розвитку АПК в Укра-
їні: [Текст] / І. М. Кукса // Актуа-

льні проблеми економіки. – 2014. – 
№ 1. – С. 105–109. 

– – 

Державні важелі активізації зарубі-
жної інвестиційної активності в 
контексті розвитку національної 
економіки: [Текст] / І. М. Кукса // 
Актуальні проблеми економіки. – 

2014. – 
 № 2. – С. 75–78. 

– – 

Land management prospects / 
М. Zos-Kior, I. Kuksa, V. Iliin, 

A. Chaikina // Economic Annals-
XXI. – 2016. – № 161(9-10). – P. 43-

46. 

– – 

Разом:  3     
 П14     
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Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

  Назва, реквізити (коди) 
Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим 
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз П17 – 

Кількість спеціальностей 

П18 

1) 051 Економіка; 
2) 071 Облік і оподаткування; 
3) 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 
4) 073 Менеджмент; 
5) 075 Маркетинг; 
6) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 
7) 101 Екологія; 
8) 133 Галузеве машинобудування; 
9) 181 Харчові технології; 
10) 192 Будівництво та цивільна інженерія; 
11) 193 Геодезія та землеустрій; 
12) 201 Агрономія; 
13) 204 Технологія виробництва та переробки продукції тварин-
ництва; 
14) 205 Лісове господарство; 
15) 208 Агроінженерія; 
16) 211 Ветеринарна медицина. 

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що 
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстро-
вані (створені) його науково-педагогічними та науко-
вими працівниками 

П19 17 

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його нау-
ково-педагогічними та науковими працівниками 

П20 – 
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Таблиця 6. Порівняльні показники 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного на-
уково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду і має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання профе-
сора П1/П10 

61,8 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного на-
уково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання П1/П9 

15,4 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в 
межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протя-
гом звітного періоду, але не більше трьох останніх років (стосується 
здобувачів вищої освіти, для яких передбачається складення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту) 

– 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше 
трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (на-
укових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів ви-
щої освіти денної форми навчання П2*100/П1 

0,07 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше 
трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах 
вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та науко-
вих установ культурологічного та мистецького спрямування - прово-
дили навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени журі) у 
культурно-мистецьких проектах) за межами України, приведена до 100 
науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня остан-
нього року звітного періоду П7*100/П6 

0 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді при-
зові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студе-
нтських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які прово-
дяться або визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-ми-
стецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олім-
пійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеук-
раїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 
проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та 
спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми нав-
чання П3*100/П1 

0,4 
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6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої 
освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або 
юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім 
вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специ-
фічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закла-
дів вищої освіти) П4 

21 

7 Середньорічна кількість громадян країн – членів Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку – серед здобувачів вищої освіти у за-
кладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних 
осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих вій-
ськових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої 
освіти) П5 

0 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 
наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основ-
ним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного пері-
оду) у наукометричних базах Scopus, Web of Scince, інших наукометри-
чних базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогіч-
них і наукових працівників цього закладу (П12+П13)/П6 

2,0 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не 
менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час 
публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of 
Scince, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 
науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня остан-
нього року звітного періоду П14*100/П6 

2,0 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 
впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Scince, інших нау-
кометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої освіти, 
приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня 
останнього року звітного періоду П17/П18 

0 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійсню-
вали наукове керівництво (консультування) не менше п'ятьох здобува-
чів наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 нау-
ково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі ви-
щої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 
року звітного періоду П8*100/П6 

4,6 

12 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані за-
кладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педа-
гогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на пос-
тійній основі за звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних 
і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основ-
ним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного пері-
оду П19*100/П6 

11,3 
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13 Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 
закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 
працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному пе-
ріоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, 
які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 
на 31 грудня останнього року звітного періоду П20*100/П6 

0 

 

 

ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями 
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями 
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти: 

1) місце університету в міжнародних та незалежних рейтингах: 

Топ-200 Україна – 162 місце; 

2) кількість випускників університету, які підтвердили своє працевлаштування 
протягом трьох років: 

- загальна кількість випускників за три роки – 1761 осіб; 
- з них працевлаштувались – 1298 осіб. 

Тобто в середньому 73,7% випускників університету працевлаштовуються за 
здобутою спеціальністю. Більш докладно інформація наведена в таблиці 7 для 
денної форми навчання та таблиці 8 для заочної форми навчання. 
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Таблиця 7. Інформація про працевлаштування випускників денної форми навчання 

№ Спеціальність* 

2015 2016 2017 Всього за три роки 

Загальна 
кількість 
випуск-
ників 

Працевла-
штовані 
за спеціа-
льністю 

Від-
соток 

Загальна 
кількість 
випускни-
ків 

Працевла-
штовані 
за спеціа-
льністю 

Від-
соток 

Загальна 
кількість 
випуск-
ників 

Працев-
лашто-
вані за 
спеціа-
льністю 

Від-
со-
ток 

Загальна 
кількість 
випуск-
ників 

Працевла-
штовані за 
спеціальні-
стю 

Від-
со-
ток 

1 051 Економіка 4 2 50,0 5 3 60,0 9 6 66,7 18 11 61,1 
2 071 Облік і оподатку-

вання 24 22 91,7 18 14 77,8 8 5 62,5 50 41 82,0 

3 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 9 6 66,7 12 7 58,3 9 6 66,7 30 19 63,3 

4 073 Менеджмент 16 14 87,5 23 17 73,9 22 12 54,5 61 43 70,5 
5 076 Маркетинг 10 9 90,0 7 6 85,7 4 2 50,0 21 17 81,0 
6 076 Підприємництво, то-

ргівля та біржова діяль-
ність 

5 5 100,0 9 9 100,0 2 1 50,0 16 15 93,8 

7 101 Екологія 9 9 100,0 3 3 100,0 16 9 56,3 28 21 75,0 
8 181 Харчові технології 28 21 75,0 23 22 95,7 11 6 54,5 62 49 79,0 
9 192 Будівництво та циві-

льна інженерія 14 11 78,6 24 16 66,7 35 18 51,4 73 45 61,6 

10 193 Геодезія та землеуст-
рій 21 15 71,4 28 19 67,9 35 16 45,7 84 50 59,5 

11 201 Агрономія 25 17 68,0 28 20 71,4 47 38 80,9 100 75 75,0 
12 205 Лісове господарство 3 1 33,3 11 8 72,7 8 7 87,5 22 16 72,7 
13 204 Технологія виробни-

цтва та переробки проду-
кції тваринництва 

8 5 62,5 10 6 60,0 20 15 75,0 38 26 68,4 

14 208 Агроінженерія 17 14 82,4 47 28 59,6 66 48 72,7 130 90 69,2 
15 211 Ветеринарна меди-

цина 66 40 60,6 34 21 61,8 46 25 54,3 146 86 58,9 

Всього по університету 259 191 73,7 282 199 70,6 338 214 63,3 879 604 68,7 
* Спеціальності приведені до переліку постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 за всіма рівнями освіти 

  






