
Додаток З
до Методики оцінювання ефективності наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи
(пункт 4 розділу І)

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
наукової установи

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
(найменування наукової установи)

Національна академія педагогічних наук України
(відомча підпорядкованість наукової установи) 
____________________________________________________ (Форма № 2)

№з/п Назва показника

Значення показника*
2018 2019 2020

звітний
рік
(-2)

звітний
рік
(-1)

звітний
рік

1 2 3 4 5
І Науковий, науково-технічний потенціал X X X

1.1 Кадровий потенціал X X X

1.1.1 Загальна чисельність працюючих 48 45 47
1.1.2 Загальна чисельність наукових працівників 39 34 36

1.1.3 Кількість керівників наукових підрозділів у віці 
до 50 років 2 1 2

1.1.4 Чисельність докторів наук у віці до 40 років,осіб 0 0 0

1.1.5 Чисельність докторів філософії (кандидатів наук) 
у віці до 35 років, осіб

5 2 1

1.1.6 Чисельність жінок, віднесена до загальної 
чисельності наукових працівників, відсоток 72 62 61

1.1.7

Кількість молодих учених, які отримували 
державні стипендії і гранти для молодих учених, 
аспірантів і докторантів, віднесена до загального 
чисельності наукових працівників, аспірантів і 
докторантів,відсоток

0 0 4,1

1.1.8

Кількість студентів закладів вищої освіти, які 
проходили магістерську підготовку у спільних 0 0 0науково-навчальних структурах, що 
функціонують на базі наукової установи, осіб

1.1.9

Кількість наукових працівників, які виїжджали за 
межі України з метою стажування, навчання, 
підвищення кваліфікації, викладацької роботи та 
проведення спільних наукових досліджень на 
строк від трьох місяців до двох років, осіб

0 0 1

1.1.10 Кількість захищених дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук, одиниць 0 1 1

1.1.11
Кількість захищених дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії (кандидата 
наук), одиниць

0 0 0



1.1.12

Кількість захищених дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії (кандидата 
наук), доктора наук у спеціалізованих вчених 
радах наукової установи (всього), одиниць

2 4 2

1.2 Фінансовий, науково-технічний потенціал X X X

1.2.1 Загальний обсяг фінансування наукової установи 
(за рахунок всіх джерел) тис. гривень 9683,8 9973,4 30397,7

1.2.2
Загальний обсяг фінансування наукових та 
науково-технічних робіт (за рахунок усіх 
джерел), тис. гривень

7709,4 8341,0 9602,9

1.2.3

Обсяг фінансування, залученого з 
позабюджетних джерел (міжнародних грантів і 
програм, промислових замовників та інших 
джерел, не заборонених законодавством), тис. 
гривень

837,4 629,1 19802,0

1.2.4

Обсяг конкурсного фінансування проектів через 
Національний фонд досліджень України, 
інноваційних бюджетних конкурсних науково- 0 0 0
технічних програм, проектів та надання грантів, 
тис. гривень

1.2.5 Внутрішні витрати на виконання наукових та 
науково-технічних робіт, тис. гривень 7709,4 8341,0 9602,9

1.2.6

Внутрішні витрати на виконання наукових та 
науково-технічних робіт зі створення нових 
видів виробів, техніки, технологій, матеріалів, а 
також зі створення інших о'єктів інтелектуальної 
власності, виготовлення дослідних зразків або 
партій науково-технічної продукції та доведення 
нових наукових і науково-технічних знань до 
стадії практичного використання, тис. гривень

0 0 0

1.2.7

Кількість одержаних під час проведення 
прикладних наукових досліджень, науково- 
технічних (експериментальних) розробок нових 
або істотно вдосконалених матеріалів, продуктів, 
процесів, пристроїв, технологій, систем, нових 0 0 0
або істотно вдосконалених послуг, методів 
лікування та діагностики,завершених 
випробувань, що можуть бути впроваджені в 
суспільну практику, одиниць

1.2.8
Кількість введених в дію нових конструктивних 
чи технологічних рішень, впроваджених 
розробок, одиниць

0 0 0

II Результативність та ефективність наукових 
досліджень установи X X X

2.1 Публікаційна активність X X X

2.1.1

Кількість друкованих монографій, енциклопедій, 
словників, підручників, посібників, збірників 
наукових праць, документів, матеріалів, 23 16 15
наукових довідників або покажчиків, препринтів, 
наукових періодичних видань, виданих в Україні



і за кордоном, одиниць

2.1.2

Кількість електронних освітніх ресурсів 
(електронний навчальний посібник, електронний 
підручник, електронні методичні матеріали, курс 
дистанційного навчання, електронний 0,01 0,06 0,02
лабораторний практикум тощо), віднесена до 
чисельності наукових працівників, аспірантів і 
докторантів разом, одиниць / осіб

2.1.3
Кількість публікацій у наукових виданнях, 
включених до Переліку наукових фахових 
видань України, одиниць

32 58 27

2.1.4
Кількість монографій, підручників, виданих за 
кордоном, співавторами яких є працівники 3 3 4
наукової установи, одиниць

2.1.5
Кількість публікацій у наукових журналах, що 
індексуються в Web of Science Core Collection і 
Scopus, одиниць

4 4 16

2.1.6

Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів, 
проектів нормативно-правових актів та інших 
документів, наданих центральним органам 
виконавчої влади, Адміністрації Президента 
України, Верховній Раді України, Кабінету 
Міністрів України,одиниць

13 16 21
І І 1

2.1.7

Кількість розроблених та введених в дію 
Національних стандартів України, Стандартів 
організації України (СОУ), технічних умов, 
технічних регламентів України, що забезпечують 
технічне регулювання випуску, обігу та 
застосування відповідної продукції, одиниць

127 29 38

2.1.8 Кількість розроблених та затверджених 
класифікаторів та кодифікаторів, одиниць 0 0 0

2.2 Інноваційна активність X X X

2.2.1

Кількість охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності, виданих в Україні, які 
поставлено на бухгалтерський облік, у 0 0 0
розрахунку на одного наукового працівника, 
одиниць

2.2.2

Кількість охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності, виданих в інших 
країнах, які поставлено на бухгалтерський облік, 
у розрахунку на одного наукового працівника, 
одиниць

0 0 0

2.2.3
Кількість чинних патентів на винаходи (сорти 
рослин), корисні моделі, свідоцтв на об’єкти 
авторського права, отриманих в Україні, одиниць

1 5 0

2.2.4 Кількість чинних патентів на винаходи (сорти 
рослин), отриманих за кордоном, одиниць 0 0 0

2.2.5
Обсяг коштів, отриманих від виданих ліцензій та 
укладених договорів про передання прав на 0 0 0
об’єкти права інтелектуальної власності, тис.



гривень

2.2.6

Суми дивідендів, отриманих науковою 
установою від діяльності організацій 
підприємницького сектору, заснованих за її 
участі, тис. гривень

0 0 0

2.2.7
Кількість виданих ліцензій та договорів про 
передання прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності або їх використання в Україні, одиниць

0 0 0

2.2.8

Кількість виданих ліцензій та договорів про 
передання прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності або їх використання за кордоном, 
одиниць

0 0 0

2.2.9
Кількість суб’єктів господарювання, у 
статутному капіталі яких наукова установа має 0 0 0
частку, одиниць

2.3 Міжнародна інтеграція X X X

2.3.1
Кількість проектів у межах двосторонніх, 
багатосторонніх конкурсів з міжнародними 
партнерами, одиниць

5 6 5

2.3.2

Кількість проектів, що виконувалися за 
міжнародними рамковими програмами 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій, 
одиниць

0 0 0

2.3.3
Кількість міжнародних науково-практичних 
семінарів, конференцій, інших заходів, 8 10 15
організованих науковою установою, одиниць

2.3.4

Питома вага публікацій у вітчизняних і 
закордонних наукових журналах, опублікованих 
науковими працівниками наукової установи 
спільно із зарубіжними авторами, у відсотках від 
загальної кількості опублікованих статей

0 0 0

*) Значення показника вносяться з використанням таких умовних позначень: нуль (0) -  явищ не було; тире 
(-) -  відомості відсутні.
У графу 5 вносяться показники звітного року станом на 01 січня року, наступного за звітним; у графу 4 -  
показники року, що передував звітному, станом на 01 січня звітного року; у графу 3 -  показники року, що


