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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Повідомляємо, що Донецький національний університет економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – ДонНУЕТ) виконує
обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного закладу
вищої освіти, якими є:
1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”,
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
2) позитивна оцінка (сертифікація) системи менеджменту на відповідність
вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту ТОВ
“Міжгалузевий центр якості “ПРИРОСТ”.
3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти;
4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в
якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності
(https://donnuet.sharepoint.com);
5) розміщення на офіційному веб-сайті ДонНУЕТ обов’язкової
інформації, передбаченої законодавством (http://donnuet.edu.ua/index.php/prouniversytet/publichna-informatsiia).
ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

Ступінь
(ОКР)
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр
Магістр

Код та спеціальність

Кількість

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування
142 Енергетичне машинобудування
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Проходили
стажування
в
іноземних
ЗВО

48
44
73
66
36
65
65
13
72
56
42
11
6
11
13
6
5
8
3
6
5
11
5
2

Разом:

672

Здобули
призові
місця

Іноземних
громадян

Громадян з
країн
членів
ОЕСР

2

1

2
1
2

2
1

1

1

0

9

7

1

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Навчально-науковий
інститут

Кількість

Кафедра

Економіки та
підприємництва

Здійснювали
наукове
Проходи керівництво
(консультуван
ли
стажува ня) не менше
п’ятьох
ння в
здобувачів
іноземн
наукових
их ЗВО
ступенів, які
захистилися в
Україні

1
Кафедра міжнародної економіки та туризму
Кафедра підприємництва і торгівлі
Кафедра економіки
Кафедра іноземної філології та перекладу
Кафедра обліку та аудиту
Кафедра фінансів та банківської справи
Кафедра вищої математики та інформаційних систем
Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного
адміністрування
Кафедра гуманітарних та правових дисциплін

Ресторанноготельного бізнесу

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
ступінь
та/або вчене
звання

1

6
9
7
7

Управління та
адміністрування

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
ступінь
та/або вчене
звання

1

3
5
4
4

1

1

6
6
5

4
5
3

9

6

5

4

2
1
1

1
Кафедра технології в ресторанному господарстві та
готельної і ресторанної справи
Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання
Кафедра українознавства

Бізнесу та
гостинності

8

5

5
5

1

2
3

1

0
Кафедра економіки та бізнесу

5

Разом:

86

5

0

2

55

5

Таблиця 3. Наукометричні показники
Навчальнонауковий
інститут
Ресторанноготельного
бізнесу

Ресторанноготельного
бізнесу

ID
Scopus

Індекс
Гірша
Scopus

ID
Web of
Science

Індекс
Гірша
Web of
Science

Никифоров Радіон Петрович
Слащева Аліна Вячеславівна
Попова Світлана Юріївна
Коренець Юрій Миколайович

57189385738
57189390286
57189377639
57189390638

1
1
1
1

-

-

Возняк Андрій Васильович

26536803700

7
11

-

-

Прізвище, ім’я, по батькові
наукового, науково-педагогічного
працівника

Кафедра

Кафедра технології в ресторанному
господарстві та готельної і ресторанної
справи

Кафедра загальноінженерних дисциплін та
обладнання
Разом:

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

Навчальнонауковий
інститут
Ресторанноготельного
бізнесу

Кафедра

Кафедра технології
в ресторанному
господарстві та
готельної і
ресторанної справи

Прізвище, ім’я, по батькові
наукового, науковопедагогічного працівника

Кількіс
ть
публік
ацій
Scopus

Никифоров Радіон Петрович

6

Назва та
Кількіс
реквізити
ть
публікацій
Назва та реквізити публікацій Scopus
публік
Web of
(прирівняні відзнаки)
ацій
Science
Web of
(прирівняні
Science
відзнаки)
1. Korenets Yu. Substantiation of feasibility of
using black chokeberry in the technology of
products from shortcake dough / Yu. Korenets,
Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko,
O. Simakovа // EEJET. Technology and
equipment of food production. - Vol. 2, №10
(86), 2017. – Р. 25-31. - DOI: 10.15587/17294061.2017.98409
2. Slashcheva А. Rationale for the use of
protein-carbohydrate mix in the technology of
disperse products / A. Slashcheva, R.
Nykyforov, S. Popova, Yu. Korenets // EEJET.
Technology and equipment of food production.
- Vol. 2, № 11(80), 2016. – Р. 64-71. - DOI:
10.15587/1729-4061.2016.65789
3. Popova S. Exploring the effect of dry
proteincarbohydrate semifinished product on
the structuralmechanical propertiesof yeast
dough obtained by the accelerated technique /
S. Popova, A. Slashcheva, R. Nykyforov, Yu.
Korenets // EEJET. Technology and equipment
of food production. - Vol. 5, №11 ( 83 ), 2016.
– Р. 39-45. - DOI: 10.15587/17294061.2016.81212
4. Никифоров Р.П. Дослідження впливу

Ресторанноготельного
бізнесу

Кафедра
загальноінженерних дисциплін та
обладнання

Возняк Андрій Васильович

12

білково-вуглеводного напівфабрикату на
технологічні властивості дріжджового тіста,
отриманого прискореним способом / Р.П.
Никифоров, С.Ю. Попова, А.В. Слащева,
Ю.М. Коренець // Восточно-Европейский
журнал передовых технологий. –№ 2/11
(80), 2016. – С. 24-32. - DOI: 10.15587/17294061.2016.64294.
5.
Никифоров
Р.П.
Обґрунтування
технології
емульсійних
соусів
із
застосуванням
білково-вуглеводного
напівфабрикату / Р.П. Никифоров, В. А.
Гніцевич // Східно-Європейський журнал
передових технологій : науковий журнал. –
Харків, 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 15-19.
- DOI: 10.15587/1729-4061.2015.43447
6. Юдіна Т. І. Дослідження якості молочнорослинних фаршів на основі концентрату зі
сколотин / Т. І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П.
Никифоров // СЄЖ передових технологій :
науковий журнал. – Харків, 2015. – № 3/10
(75) 2015. – С. 10-14. - DOI: 10.15587/17294061.2015.43407
1. Beloshenko V.A. Effect of simple shear
induced orientation process on the morphology
and properties of polyolefin/graphite
nanoplates composites / Beloshenko V.A.,
Voznyak A.V., Voznyak Yu.V.,
Novokshonova, L.A., Grinyov, V.G //
Composites Science and Technology. – 2017. –
V.139. – P. 47-56.
2. Beloshenko V.A. New approach to
production of fiber reinforced polymer hybrid
composites / Beloshenko V.A., Voznyak
Yu.V., Voznyak A.V., Savchenko B. //

-

-

Composites Part B. – 2017. – 112.– P. 22-30.
3. Beloshenko V.A. Processing of
Polypropylene-Organic Montmorillonite
Nanocomposite by Equal Channel Multiangular
Extrusion / Beloshenko V.A., Voznyak Yu. V.,
Voznyak A.V., Novokshonova L. A., Grinyov
V. G., Krasheninnikov V. G. // International
Journal of Polymer Science. – 2016. – V. 2016,
Article ID 8564245.
4. Beloshenko V.A. Effects of equal-channel,
multiple-angular extrusion on the physical and
mechanical properties of glassy polymers /
Beloshenko V.A., Voznyak A.V., Voznyak
Yu. V. // Journal of Applied Polymer Science 2015  V. 132.  Issue 27.
5. Beloshenko V.A. Control of the mechanical
and thermal properties of semicrystalline
polymers via a new processing route of the
equal channel multiple angular extrusion /
Beloshenko V.A., Voznyak A.V., Voznyak
Yu. V. // Polymer Engineering and Science. 
2014.  V.54.  Issue 3.  P. 531-539. - DOI
10.1002/pen.23583
6. Beloshenko V.A. Equal-channel
multiangular extrusion of polyethylene /
Beloshenko V.A., Voznyak A.V., Voznyak
Yu.V., Dudarenko G.V. // Journal of Applied
Polymer Science.  2013.  V. 127.  Issue 2.
 P. 1377-1386. - DOI 10.1002/app.37993
7. Beloshenko V.A. Polyoxymethylene
orientation by equal-channel multiple angular
extrusion / Beloshenko V.A., Varyukhin V.N.,
Voznyak Yu.V., Voznyak A.V. // Journal of
Applied Polymer Science.  2012. V. 126. 
Issue 3.  P. 837-844. - DOI

10.1002/app.36971
8. Beloshenko V.A. Polyamide-6 structure
modification by combined solid-phase
extrusion / Beloshenko V.A., Voznyak A.V.,
Voznyak Yu.V., Glasunova V.A.,
Konstantinova T.E. // Polymer Engineering and
Science. -2012 V. 52.  Issue 8.  P. 18151820. - DOI 10.1002/pen.23123
9. Beloshenko V.A. Solid-phase extrusion of
polyamide-6 by using combined deformation
scheme / Beloshenko V.A., Varyukhin V.N.,
Voznyak A.V., Voznyak Yu.V., // Polymer
Engineering and Science.  2011.  V. 51. 
Issue 6.  P. 1092-1098. - DOI
10.1002/pen.21835
10. Beloshenko V.A. Modification of
polyamide-6 structure by combined methods of
solid-phase extrusion / Beloshenko V.A.,
Voznyak A.V., Voznyak Yu. V. // High
Pressure Research. – 2011.  V. 31. – P.153157. - DOI 10.1080/08957959.2010.534989
11. Beloshenko V.A. Equal-channel
multiangular extrusion of semicrystalline
polymers / Beloshenko V.A., Varyukhin V.N.,
Voznyak A.V., Voznyak Yu.V. // Polymer
Engineering and Science. 2010.  V. 50. 
Issue 5.  P. 1000-1006. - DOI
10.1002/pen.21613
12. Beloshenko V.A. Solid Phase Extrusion of
Polyamide under Simple Shear / Beloshenko
V.A., Voznyak A.V., Voznyak Yu. V. //
Polymer Science, Ser. A. – 2009. – V. 51.  N
8.  P. 916–922. - ISSN 0965-545X
Разом:

2

18

-

-

Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності
Показник
Кількість наукових журналів, які входять з
ненульовим коефіцієнтом впливовості до
наукометричних баз
Кількість спеціальностей
Кількість об’єктів права інтелектуальної
власності, що зареєстровані закладом вищої
освіти та/або зареєстровані (створені) його
науково-педагогічними та науковими
працівниками
Кількість об’єктів права інтелектуальної
власності, які комерціалізовано закладом
вищої освіти та/або його науковопедагогічними та науковими працівниками

Код

Назви, реквізити (коди)

П17

-

П18

13

П19

2

П20

-

Таблиця 6. Порівняльні показники
1а

1б

2

3

4

Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на
одного науково-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 професора
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на
одного науково-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
Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання
єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту
продемонстрували результати в межах 25 відсотків кращих
серед учасників відповідного іспиту протягом звітного
періоду, але не більше трьох останніх років (стосується
здобувачів вищої освіти, для яких передбачається складення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту)
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 (наукових установах) за
межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти
денної форми навчання
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 наукових
установ культурологічного та мистецького спрямування проводили 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

П1/П10

134,4

П1/П9

12,2

–

–

П2*100/П1

0

П7*100/П6

0

5

6

7

8

9

10

працівників, які працюють у закладі вищої освіти за
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду
Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному
періоді призові місця на Міжнародних студентських
олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II
етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться
або визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських
культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані
Мінкультури,
на
Олімпійських,
Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
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 забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури та спорту,
приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми
навчання
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
специфічними умовами навчання), військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти)
Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації
економічного співробітництва та розвитку - 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 специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої
освіти)
Середнє значення показників індексів Гірша науковопедагогічних та наукових працівників (які працюють у
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на
31 грудня останнього року звітного періоду) у
наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших
наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до
кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього
закладу
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 Science, 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 останнього року звітного періоду
Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим
коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus,
Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН,
що видаються закладом вищої освіти, приведена до кількості
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спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які
здійснювали наукове керівництво (консультування) не
менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які
захистилися в Україні, приведена до 100 науковопедагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду
Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що
зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані
(створені) його науково-педагогічними та науковими
працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за
звітний період, 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
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 періоді,
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
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ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за
преміальними
критеріями
надання
та
підтвердження
статусу
національного закладу вищої освіти
Інформуємо про досягнення Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за преміальними
критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої
освіти за номінаціями:
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах:

№
з.п.

Рейтинг

Статус
рейтинга
(міжнаро
дний/
національ
ний)

1

Webometric
s

міжнарод
ний

2

Scopus

міжнарод
ний

Місце
ЗВО у
загальном
у
рейтингу

Гіперпосилан
ня на позицію

Позиція
Загальна
ЗВО
кількість
серед НЗ
національн
України, Гіперпоси
их
яких
лання на
учасників,
включен позицію
які
о до
увійшли до
рейтинг
рейтингу
у

16966

http://www.webo
metrics.info/en/Eu
rope/Ukraine%20
?page=2

3

Топ-200
Україна

національ
ний

74

https://ru.osvita.u
a/vnz/rating/5584
9
https://ru.osvita.u
a/vnz/rating/5145
4

4

Консолідов
аний
рейтинг
ВНЗ

національ
ний

155

http://ru.osvita.ua/
vnz/rating/25712

331

222

http://www.
webometrics
.info/en/Eur
ope/Ukraine
%20?page=2

136

108

http://osvita.
ua/vnz/rating
/55425/

200

-

http://www.e
uroosvita.net
/index.php/?
category=49
&id=3282
http://www.e
uroosvita.net
/index.php/?
category=1&
id=4068

269

-

http://osvita.
ua/vnz/rating
/51741

2) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє
працевлаштування протягом трьох років (може використовуватись інформація,
яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів
про вищу освіту та закінчення навчання) – 389 осіб.

