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ПРОФІЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

141 000 м²

загальна площа

4
факультети

6
гуртожитки

24
тренінгові лабораторії 

(аудиторії)

9 000 м²

ботанічний сад

556
тис. прим.

Наукова бібліотека

700 місць

харчувальний комплекс

5
науково-дослідні 

лабораторії

2860 м² 
фізкультурно-
оздоровчий комплекс

1
клініко-діагностичний 

центр

10
навчальні корпуси

49
кафедри

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Коледж НФаУІПКСФ

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

4 відділення2 факультети
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НФаУ ВХОДИТЬ ДО:

Великої Хартії Університетів  
(The Magna Charta Universitatum)

Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів 
(EAFP)

Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР)

Міжнародної асоціації університетів (IAU)

МІЖНАРОДНІ  
ФАХОВІ ОРГАНІЗАЦІІ

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

НФаУ – ІНІЦІАТОР:

заснування

запровадження

розробки

проведення

Дня фармацевтичного 
працівника України

почесного звання  
«Заслужений працівник 
фармації України»

«Етичного кодексу 
фармацевтичного працівника 
України»

V, VІ, VІІ і VІІІ Національних з’їздів 
фармацевтів України

Розпочато роботу над організацією  
IX Національного з’їзду фармацевтів України

Викладачі та науковці НФаУ мають  індивідуальне членство  
у 50 міжнародних  фахових організаціях та асоціаціях
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ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2018 р.

 14-15 місце серед  
288 ЗВО України

3-4 місце  — у ТОП-10 кращих 
медичних ЗВО,  

2-3 місце  — у ТОП-10 кращих 
ЗВО східного регіону

2-3 місце  — у рейтингу ЗВО 
Харкова та Харківської області

31 місце серед  
136 ЗВО України

6 — серед  
медичних ЗВО

6 — серед 
харківських ЗВО

Загальне 
20 місце 

2 — серед 
медичних ЗВО, 

5 — серед 
харківських ЗВО

 51 місце серед  
330 ЗВО України

 7 — серед  
медичних ЗВО 

 5 — серед 
харківських ЗВО

• ГРАН-ПРІ у номінації «Лідер міжнародної діяльності» 
• Золота медаль у номінації «Упровадження інновацій у педагогічний процес  
для підвищення якості знань випускників»

• Сертифікат якості наукових публікацій
IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти ― 2018», м. Київ

• ГРАН-ПРІ у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді»  
• Почесне звання «Лідер вищої освіти України»
XXXIII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра ― 2018», м. Київ 

•  Золота медаль у номінації «Інноваційне освітнє середовище ― нові виклики  
та сучасні рішення»
Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ

•  ГРАН-ПРІ у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні технології»
•  Почесне звання «Лідер вищої освіти України»
XXXIV Міжнародна спеціалізована виставка  
«Освіта та кар’єра ― День студента. 2018», м.Київ 

Нагороди та відзнаки працівників НФаУ:
Державні нагороди - 13 осіб
Почесні грамоти та подяки Харківської обласної державної адміністрації - 15 осіб
Почесні грамоти та подяки Харківської обласної ради - 11 осіб
Почесні грамоти Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації - 10 осіб
Почесні грамоти Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації - 11 осіб  
Почесні грамоти та подяки Харківської міської ради - 5 осіб
Почесні грамоти Фармацевтичної асоціації України - 1 особа
Почесні грамоти Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України - 9 осіб
Почесні грамоти Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України - 8 осіб
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Внутрішня (локальна) нормативно-правова база
• Ліцензія
• Сертифікати про акредитацію 
• Статут Національного фармацевтичного університету
• Стратегічний план розвитку НФаУ на 2019-2025 рр. 
(відповідно вимог до статусу Національний)

Зовнішня нормативно-правова база

Нормативні документи

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ

Конституція України
 (від 28.06.1996 р.)

Президента
України

Закон України  
«Про освіту» 

(від 05.09.2017 р. 
№ 2145-VIII)

Верховної Ради  
України

Закон України  
«Про вищу освіту»

(від 01.07.2014 р. № 1556-VIII)

Міністерства охорони 
здоров`я України

Міністерства 
освіти і науки 

України

Закон України  
«Про наукову і науково-

технічну діяльність»
(від 26.11.2015 р. № 848-VIII,)

Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної 

державної адміністрації
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МИ гарантуємо надання знань і формування навичок у 
здобувачів вищої освіти на рівні сучасних світових стандартів.
Ми забезпечуємо можливість розвитку інтелектуального 
потенціалу суспільства та економіки країни,  а також реалізуємо 
найважливішу соціальну функцію – виховання молоді.

МИ – прогресивний  український навчальний заклад, який є 
лідером у підготовці кадрів для фармації та здатний підвищувати 
якість фармацевтичної освіти в усьому світі.
В основі нашого успіху – професійність і відданість справі 
колективу, ефективність технологій навчання й наукових 
розробок, інноваційні підходи до управління.

ВІЗІЯ

МІСІЯ

•  КОМПЕТЕНТНІСТЬ

•  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

•  ПРАГНЕННЯ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

•  КОМАНДНИЙ ДУХ  

•  ВІДКРИТІСТЬ 

ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО  
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

2015 р.: запроваджено сертифіковану систему управління якістю  
НФаУ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

2018 р.: успішно проведено ресертифікаційний аудит 
і здійснено перехід на новий стандарт ISO 9001:2015
(Сертифікат DQS-Groop від 15.05.2018 р. № DE-31400056 QM15)

ЦІННОСТІ НФаУ
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НФаУ

Основні показники  результативності управлінської діяльності

• Виконання цілей в сфері якості навчального процесу та його результатів
• Рівень задоволеності якістю освітньої послуги з боку основних 
стейкхолдерів
• Виконання цілей системи управління якістю
• Виконання рішень колегіальних органів НФаУ щодо функціонування 
системи управління якістю

25-27 квітня 2018 р.

систему 
документообігу

ієрархічну структуру
 планування діяльності

Успішно пройдено 
ресертифікаційний аудит

Удосконалено

Удосконалено

Запроваджено 
навчання  

персоналу

«Школа супервайзерів системи 
управління якістю НФаУ 
для завідувачів кафедр»

«Нарада-семінар 
для керівників процесів»

Цілі в сфері якості Результативність досягнення цілей

Протягом 2018 року:
оновлено (нова редакція) 15 положень
розроблено                             9 положень

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТАЦІЇ НФаУ
І рівень

Статут НФаУ, Політика у сфері якості, ЦІлі у сфері якості, 
Настанова з управління університетом, накази ректора

ІІ рівень
Положення, Документовані процедури, Правила

ІІІ рівень
Посадові інструкції, Стандартні операційні процедури, 

інструкції тощо
IV рівень

Записи: форми, звіти, журнали, протоколи тощо
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НФаУ

• розроблено стандартну операційну процедуру «Визначення ризиків в межах 
системи управління якістю НФаУ за методикою FME(C)A» (СОП А1-91-196)
• визначено перелік ризиків за даними SWOT- аналізу
• здійснено класифікацію ризиків за категоріями та видами
• проведено аналіз ризиків за критеріями ймовірності виникнення та ступенем впливу 
на досягнення цілей університету

Класифікація ризиків 
здійснена з урахуванням 
Інструкції з організації 
внутрішнього контролю МОЗ 
України (Наказ МОЗ України 
від 12.06.2017 № 654)

РИЗИКОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ 

142

ЗАПРОВАДЖЕНО

Всього ідентифіковано ризиків НФаУ

МЕТА 

Заходи 
2018 р.

Категорії  
та види 

ризиків НФаУ

Розподіл 
ризиків НФаУ 
за процесами

забезпечення внутрішнього контролю діяльності 
Національного фармацевтичного університету
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ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до процесної моделі системи 
управління якістю НФаУ освітня діяльність 
є частиною основного процесу – А2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ

• Абсолютна (загальна) успішність здобувачів вищої освіти
• Якісна успішність здобувачів вищої освіти
• Рейтинг діяльності кафедр та роботи НПП
• Кількість акредитаційних справ щодо підготовки фахівців різних ОКР за напрямками підготовки (спеціальностями)
• Кількість ліцензійних справ щодо підготовки фахівців різних ОКР за напрямами підготовки (спеціальностями)

• Адміністративний менеджмент зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
• Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент
• Логістика зі спеціальності 073 Менеджмент
• Економіка підприємства зі спеціальності 051 Економіка
• Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг
• Промислова біотехнологія зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія
• Фармацевтична біотехнологія зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія
• Якість, стандартизація та сертифікація зі спеціальності 073 Менеджмент
• Лабораторна діагностика зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування
• Педагогіка вищої школи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

226 Фармація, промислова фармація
• Гомеопатична фармація
• Косметологія
• Клінічні дослідження
• Фармацевтичний маркетинг та адміністрування
• Фармацевтичне правознавство
• Фармацевтична хімія
• Управління  охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом
073  Менеджмент 
• Менеджмент клінічних досліджень

10 освітньо-професійних програм за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

8 авторських освітньо-професійних програм

У НФаУ ЛІЦЕНЗОВАНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:

ПРОВЕДЕНО  
АКРЕДИТАЦІЙНУ 
ЕКСПЕРТИЗУ

РОЗРОБЛЕНО

3 спеціальності 

УПЕРШЕ

УПЕРШЕ

11 спеціальностей 

4 спеціальності 

14 спеціальностей 

3 спеціальності 

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

перший рівень (бакалаврський)

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

другий рівень (магістерський)

третій рівень (освітньо-науковий)
Ліцензія від 28.12.2016 р. 
наказ МОН України від  21.03.1994 р. № 77 – вперше отримано
наказ МОН України від 28.12.2016 р. № 1518 л – переоформлення
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навчаються за англомовними програмами

НПП здійснюють підготовку фахівців  
за англомовними програмами 

Кількість здобувачів вищої освіти (студентів, аспірантів, докторантів), слухачів та інтернів, 
здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук, слухачів із підготовки  

до вступу до ЗВО

КОНТИНГЕНТ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У НФаУ

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Станом на 1 січня 2019 року

9 спеціальностей 5 освітніх програм

2018 рік 407 65 277

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

* у порівнянні з 2017 р.

8.12020101 Фармація
8.12020102 Клінічна фармація
8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів
8.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів
6.120102 Лабораторна діагностика
226 Фармація
226 Фармація, промислова фармація
051 Економіка
073 Менеджмент

зараховано
на 1 курс

зараховано
на підготовче відділення

отримали диплом магістра

Країни-
походження —

41 держава

Фармація
Клінічна фармація
Технології парфумерно-косметичних засобів
Економіка підприємства 
Якість, стандартизація та сертифікація

Контингент іноземних студентів 1 457 осіб

421

126

Навчання іноземних громадян здійснюється українською, російською  та англійською мовами

- 159 осіб*
15 796

Бюджет – 965
Контракт – 14 831

Прийом – 2 487
Випуск – 2 422
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ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Особливості організації навчального процесу очно-дистанційної форми 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

• наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»
• наказ МОН України від 30.10.2013 р. № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів 
післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою 
навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» 
• «Положення про дистанційне навчання у Національному фармацевтичному університеті» (редакція 2017 р.)
• «Положення про експертизу дистанційного курсу в НФаУ» (редакція 2017 р).

з 2015/2016 н.р

2018 р.

Навчальний рік Постійний супровід 
студентів 

у дистанційних курсах
Модель навчання

Проводяться

40-42 тижні

т’юторамиконцентрована

дистаційно

очно

УПЕРШЕ 32 НПП

Педагогічний експеримент розпочато

173 студенти навчаються очно-дистанційно
63 магістранти закінчили навчання та отримали дипломи

Інформаційне  забезпечення 

• сертифіковано 29 дистанційних курсів 
освітньої програми «Фармація»

Заохочення НПП за участь  
у педагогічному експерименті 
та використання дистанційних 

навчальних технологій 

Відповідно до положень  
Колективного договору 

в 2018 р. виплачено заохочень  
на суму близько 400 000 грн 

Матеріально-технічне забезпечення 

• кількість комп’ютерних місць для НПП, які забезпечують 
навчання студентів за дистанційною формою із розрахунку 
на одного працівника – 1 (при нормативі - 0,25)

• відкрито нову (другу) відеостудію для проведення он-лайн 
лекційних занять

Підвищення кваліфікації НПП

• 233 викладачі сертифіковані за програмами 
«Технології розробки дистанційних курсів»;
«Інформаційні та комунікативні технології 

дистанційного навчання: Е-т’ютор»

• на базі Центру дистанційних технологій НФаУ і кафедри педагогіки та психології  
проведено цикл підвищення кваліфікації  «Теорія та практика дистанційного навчання» 

лекційні, семінарські та частина практичних занять 

лабораторні роботи та екзамени
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідно до процесної моделі системи 
управління якістю НФаУ методичне забезпечення 
та редакційно-видавнича діяльність  є частиною 
основного процесу – А2

Відповідно до процесної моделі системи управління 
якістю НФаУ забезпечення діяльності бібліотечного 
фонду  є частиною забезпечувального процесу – А3

Видано базовий підручник серії “Національний” – 1
“Промислова технологія лікарських засобів” 2 – ге 
видання (Гладух Є.В., Рубан О.А., Сайко І.В. та ін.)

Створення монографій, підручників, навчальних посібників

Кількість читальних залів з них оснащених комп’ютерною технікою

2018    -   3 062 / 290 2018   -  7966 2018   -  1,6% 2018   -   1,3

1,31,5%5000 бібліографічних 
описів щорічно

1500  ел. документів 
щорічно

Гриф МОН України отримано:
• Підручники –  6
• Навчальні посібники – 9

монографії довідниківнавчальних посібників

підручника інших виданнянавчальних методичних 
рекомендаціі

Основні показники  результативності процесу

Основні показники  результативності процесу

• Рівень методичного забезпечення нормативних та вибіркових дисциплін
• Відповідність рівня видання підручників/посібників з Грифом МОН України
• Якість підготовки та виготовлення видань

• Своєчасність забезпечення студентів навчальною літературою
• Показник обертаності книжкового фонду
• Показник оновлення бібліотечного фонду

• Рівень задоволеності роботою бібліотеки
• Показник поповнення електронними документами 
• Показник поповнення електронного каталогу

Показник обертаності 
книжкового фонду

2018 р.

3 567
4

8

Показник поповнення 
ел.документами 

(інституційний репозитарій/ 
електронна бібліотека)

Показник поповнення 
електронного каталогу

Загальна кількість електронних документів  
складає 19363

Показник оновлення 
бібліотечного фонду

4

432

Нормативні та вибіркові дисципліни забезпечені навчально-методичною літературою на 100 %
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За результатами цільового внутрішнього аудиту навчально-
методичної роботи видано інформаційну довідку

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Перевірено

Результати цільового внутрішнього аудиту навчально-методичної роботи

Відсоток кафедр у розрізі відповідності вимогам навчально-
методичного забезпечення

Цільовий внутрішній аудит навчально-методичної роботи

44 кафедри 727 навчально-методичних комплексів дисциплін

Абсолютні лідери 5 кафедр технології ліків

соціальної фармації

фармакоекономіки

аптечної технології ліків

управління та економіки підприємства

Нормативна база:
• Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187;
• Наказ НФаУ «Про реалізацію завдань і планів у 2017-2018 навчальному році» від 03.08.2017 р. № 247;
• Розпорядження НФаУ «Про проведення внутрішнього аудиту навчально-методичної роботи кафедр 
університету»  від 22.09.2017 р. № 164;
• Положення «Про навчально-методичний комплекс дисципліни у Національному фармацевтичному університеті» 
(ПОЛ А 2.5.-25-124);
• Положення «Про кафедру Національного фармацевтичного університету»  (ПОЛ А 3.3.-22-065).

МЕТА АУДИТУ –  забезпечення єдиного системного підходу до планування та організації освітнього 
процесу на кафедрах, надання допомоги науково-педагогічним працівникам у створенні якісного 

методичного забезпечення освітнього процесу за усіма рівнями вищої освіти, формами навчання та 
спеціальностями (освітньо-професійними програмами) 

Проведено вперше 
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ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ 
СТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ

ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ

Стипендія Президента України

Обласна стипендія для дітей-сиріт

Стипендія Харківського міського голови 
«Обдарованість»

2 студента

1 студент
4 переможця

УСПІШНІСТЬ

АБСОЛЮТНА 
85,3 %

ЯКІСНА 
27,2 % 1 студент

КРОК – 1

Всеукраїнська студентська  
олімпіада 2017/2018 н.р.

Вітчизняні студенти

Іноземні студенти

Отримали

за навчальною 
дисципліною 

«Фармакологія»

за спеціальністю 
«Фармація»

місце
місце

місце
місце

Отримав

Отримав

11

22
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ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

КРОК – 2

3-є місце 
серед ЗВО, підпорядкованих МОЗ України, за результатами складання КРОК – 2 
іноземними студентами

Вітчизняні студенти

Іноземні студенти
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Форми співпраці з практичною фармацією

Розподіл баз практик  за сферами 

Проведено

278

• Зустріч-діалог: 
студентство і роботодавці

• Ярмарок  
вакансій-2018

• SERVIER ФАРМА ХАКАТОН

• Навчально-методична діяльність
• Науково-практична діяльність

• Інформаційна діяльність 
• Сприяння працевлаштуванню

• уведено в дію сайт «Кар’єра та працевлаштування» 
• упроваджено он-лайн розподіл студентів на практику та електронне направлення
• упроваджено он-лайн процедуру реєстрації баз практик в базі даних НФаУ 

Мета – залучення студентів до використання інноваційних 
методів навчання – методології Дизайн мислення

Мета – об’єднання зусиль освітян і практиків для задоволення 
потреб компаній у кваліфікованих фахівцях 

Мета - інформування студентів про актуальні вакансії, 
можливості працевлаштування та кар’єрного росту

Договорів про 
співробітництво

Проведених заходи

Представника практичної 
фармації  задіяні у 
освітньому процесі

УНІВЕРСИТЕТ РАЗОМ  ІЗ 
ПАРТНЕРАМИ-РОБОТОДАВЦЯМИ 
РЕАЛІЗУЄ НАСКРІЗНУ СИСТЕМУ 
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

2018 Р. 
ВПЕРШЕ

ПРАКТИК

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИК

12 квітня 2018 р.

13 квітня 2018 р.

06 грудня 2018 р.

25

72

103
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РУХ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

ВІДРАХУВАННЯ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСНОВНІ ПІДСТАВИ ВІДРАХУВАННЯ
• за власним бажанням
• академічна неуспішність
• за порушення умов контракту

ВІДРАХУВАННЯ 
У РОЗРІЗІ КУРСІВ НАВЧАННЯ

ПОВЕРНУЛИСЯ ДО НАВЧАННЯ – 299 осіб

ПОНОВИЛИСЯ НА НАВЧАННЯ З ІНШИХ ЗВО – 29 осіб

ОФОРМИЛИ ТА ПОДОВЖИЛИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ – 183 особи

ВІДРАХУВАННЯ 
У РОЗРІЗІ ФОРМ  НАВЧАННЯ

ВТРАТИ КОНТИНГЕНТУ 
(ВІДРАХУВАННЯ)  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ  
ІСПИТІВ КРОК – 1

Загальна кількість 
відрахованих

Кількість відрахованих
за результатами КРОК – 1 937 109

+ 172 особи*

* у порівнянні з 2017 р.
18



ВИПУСК ФАХІВЦІВ
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НФаУ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Випуск магістрів - громадян 
іноземних держав за три роки

2016

2017

2018

РОЗПОДІЛ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ ТА ОКР

ВІДСОТОК ДИПЛОМІВ ІЗ ВІДЗНАКОЮ

комплексний практично 
орієнтований іспит 

захист дипломних
і магістерських робіт

Форми проведення 
державної атестації

2002

2422

1025 ОСІБ

здобувачі вищої освіти 
складали державну атестацію 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВИПУСКНИКІВ   + 275 осіб*

* у порівнянні з 2017 р.

292

175

276
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ

• Кількість зарахованої на навчання обдарованої та професійно спрямованої молоді

Правила прийому, розроблені відповідно до наказу МОН 
України від 13.10.2017 р. № 1378 та затверджені Вченою 
радою НФаУ  від 28.12.2017 р. пр. № 5

Уніфіковано обов’язкові предмети ЗНО

Пік демографічної кризи

Єдиний вступний іспит з іноземної мови для галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки - магістратура

Прийом за державним замовленням:
• Освітній ступінь «магістр» 
   226 «Фармація, промислова фармація» – 8 
• Аспірантура – 20
• Докторантура – 1
• Підвищення кваліфікації – 809
• Підготовка в інтернатурі – 15 

Зменшено кількість заяв, які вступник може подавати 
для участі в конкурсі за бюджетне місце

-  9 заяв на 4 спеціальності

-  7 заяв на 4 спеціальності

2017
2018

Зміни до Правил прийому затверджені Вченою радою 
25.06.2018 р. відповідно до наказу МОН України від 
23.04.18 р. №409

Склад предметних екзаменаційних комісій, фахових 
атестаційних комісій, склад апеляційної комісії 
затверджений наказом від 27.02.2018 р. № 77 

Зміни у складі приймальної комісії затверджені 
наказами від 30.03.2017 № 138; від 16.04.2018 р. № 171

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» 
виділено

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 556

Склад приймальної комісії 
затверджений наказом від 29.12.2017 р. № 443

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ - 
2018

РЕЗУЛЬТАТИ ШИРОКОГО КОНКУРСУ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Відповідно до процесної моделі системи 
управління якістю НФаУ здійснення прийому 
студентів є частиною основного процесу – А2

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 
ТА ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ  ТА ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

41 місце 71 місце МОЗ України МОН України

Заклад вищої освіти
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідно до процесної моделі системи управління якістю 
НФаУ здійснення профорієнтаційної та інформаційної 
діяльності є частиною основного процесу – А2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
• Виконання плану заходів з профорієнтаційної діяльності

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИЙОМ 2018

Зовнішнє незалежне 
оцінювання — пробна 

та основна сесії
Співпраця 
зі школами

Співпраця 
з медичними 
коледжами

Виїзні 
«Дні НФаУ»

Дні відкритих 
дверей Відео-конференції 

з центрами зайнятості 
та відділами освіти

Громадяни 
України

Іноземні 
громадяни

Виставки Сайт НФаУ 

Консультаційний 
центр

ЗАРАХОВАНО: 2487 осіб

Електронні 
комунікації

14

41

42

19

129

56

77

1676 433

Підготовчі курси

* у порівнянні з 2017 р.

+ 75 осіб*

1

2

МІСЦЕ

МІСЦЕ

• за показником середнього бала ЗНО 
вступників, яких у 2018 р. зараховано 
до ЗВО за бюджетною формою 
навчання

226 Фармація,
промислова фармація

224 Технології медичної
діагностики та лікування

073 Менеджмент

051 Економіка

075 Маркетинг

162 Біотехнології  
та біоінженерія

281 Публічне управління  
та адміністрування

011 Освітні, педагогічні
науки

• серед вступників 
із першим пріоритетом (бюджет)

• за показником середнього бала 
ЗНО (бюджет)

Прохідний бал ЗНО (бюджет) – 
193,59

Середній бал ЗНО (контракт) – 
151,11

серед  
медичних ЗВО  

України

серед  
усіх ЗВО  
України

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ  ТА ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
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Фінансування з Державного бюджету України

Фінансування за рахунок коштів замовників 

Клінічні дослідження (випробування) 

Контроль якості готових лікарських форм, 
фармацевтичних субстанцій та лікарської 
рослинної сировини

Ініціативна тематика наукових досліджень

Свідоцтво Міністерства освіти і науки України № 02331 про внесення Національного 
фармацевтичного університету до Державного реєстру наукових установ, яким надається 
підтримка держави, строком до 23 листопада 2022 р.

«Біофармацевтичні дослідження з розробки експериментально-теоретичних основ створення 
інноваційних трансдермальних систем доставки лікарських засобів з підконтрольним 
вивільненням діючих речовин»
Керівник: к.фарм.н., ст.н.с. Губарь С.М.                 № держреєстрації 0117U002597 

Тематика:
Розробка складу, технології та нормативно-технічної документації на лікарські засоби;
Доклінічне вивчення фармакологічної активності та токсичності лікарських засобів;
Клінічні дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів;
Експериментальне вивчення механізмів/факторів утворення кристалів в процесі зберігання лікарських засобів;
Проведення досліджень з вивчення стабільності лікарських засобів;
Розробка та апробація методик кількісного визначення лікарських засобів;
Дослідження антимікробних властивостей лікарських засобів;
Наукові дослідження щодо генотипування здорових добровольців;
Клінічне дослідження з вивчення фармакокінетики та переносимості лікарських засобів та ін.

Відповідно до процесної моделі системи управління 
якістю НФаУ наукова діяльність є частиною 
основного процесу – А2

Основні показники  результативності процесу

ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Кількість підготовлених докторів наук 
• Кількість підготовлених кандидатів наук
• Кількість прийнятих на навчання докторантів
• Кількість прийнятих на навчання аспірантів
• Кількість наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України
• Співвідношення опублікованих наукових праць до кількості НПП
• Кількість публікацій у Scopus та інших наукометричних базах
• Кількість проведених науково-практичних конференцій міжнародного рівня 

250  тис.грн

43 НДР

20 НДР 701 тис. 331 грн

343 тис. 342 грн

28 напрямків

3 млн 246 тис. грн
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СТАДІЇ  
ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЛІКАРСЬКИХ  
ЗАСОБІВ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ЗАМКНУТИЙ ЦИКЛ 
РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Кафедри університету, кафедральні лабораторії
Науково-дослідна лабораторія парентеральних  

та оральних рідких лікарських засобів
Центральна науково-дослідна лабораторія
Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості 

лікарських засобів: 
- сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності 
- сектор фармакогностичних досліджень
- сектор технології лікарських форм

Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних  
та імунологічних досліджень
Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень
Клініко-діагностичний центр з лабораторією клінічної 

діагностики
Віварій

164 
лікарських засоби 
широкого спектру 

фармакологічної дії

Розробки 
здійснюються 
відповідно  
до вимог GхP

Промислове виробництво  
на підприємствах:
• ПрАТ ФФ «ВІОЛА»
• ТОВ «ФК «Здоров’я»
• ПАТ «Фітофарм»
• ПАТ «Лубнифарм»
• ПАТ  НВЦ
• «Борщагівський ХФЗ»
• ПАТ «ХФЗ «Червона зірка»
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість викладачів, які проводять лікувальну роботу

Лікувально-консультативна (лікувально-діагностична) робота

29

Клінічні 
кафедри

Клінічної 
лабораторної 
діагностики

Клінічної 
фармакології 
та клінічної 
фармації

Експертна робота ...............................................................................................................................307

Впровадження наукових досягнень у практичну систему охорони здоров’я ............ 3

Організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах .................... 160

Видавнича та інноваційна діяльність ..........................................................................................122

Участь у медично-просвітницькій роботі .................................................................................. 32

Кваліфікаційна
категорія
вища................18
перша...............3
лікар-
спеціаліст......12

Фармакотерапії

РАЗОМ

професори доценти асистенти

2 4 1

3 6 6

1 5 1
6 15 8

  Вид лікувально-діагностичної діяльності Всього Показник на
100 НПП

 Консультації, проведені професорами 745 2568,9 

 Консультації, проведені доцентами 2502 8627,6

 Консультації, проведені асистентами 1713 17,13 

 Хворі, проліковані доцентами 131 5906,9 

 Хворі, проліковані асистентами 229 789,7

 Кількість проведених оперативних втручань 146 503,4 

 Функціональні дослідження 879 3031,03

 Клінічні лабораторні дослідження 3071 10589,7

 Біохімічні дослідження 4245542 14637,9 

 Фармакотерапії 180
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ПАТЕНТНА АКТИВНІСТЬ

НАУКОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ  НФаУ

ЗАПОБІГАННЯ ВИПАДКІВ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

О
Ф

О
РМ

Л
ЕН

О
 

ТА
 П

О
Д

А
Н

О
РЕ

ЗУ
Л

ЬТ
АТ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

54  заявки
Державного 

підприємства 
«Український інститут 

інтелектуальної 
власності

55 заявок
Міністерство 
економічного 

розвитку і торгівлі 
України 

46
інформаційних  

листів
Укрмедпатентінформ

634 794

33

21

43

патенти України на винаходи та корисні моделі

інформаційний лист

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

«Журнал органічної 
та фармацевтичної хімії»

«Клінічна фармація»

«Управління, економіка 
та забезпечення  якості в фармації»

наукових та навчально-
методичних наукових праць

«Фармацевтичний журнал»
«Фармацевтичний часопис»
«ScienceRise»
«ScienceRise. Pharmaceutical science»

випускових робіт 
студентів НФаУ

«Вісник фармації»

«Український 
біофармацевтичний журнал»

«Соціальна фармація 
в охороні здоров’я»

НФаУ засновник 
6 

фахових 
наукових журналів

28 заходів 
(з них 8 включені до реєстру 

заходів МОЗ та НАМН України)

НФаУ співзасновник 
4 

фахових 
наукових журналів 

ПЕРЕВІРЕНО

Для виконання аналізу документів використовується:
Програмне забезпечення Anti-Plagiarism (ліцензіар – Хмельницький національний університет)

Антиплагіатна система Strikeplagiarism.com (ліцензіар – компанія Plagiat.pl, Польща)

Матеріали конференцій опубліковано 
в збірниках та наукових журналах: 

28 видань матеріалів науково-практичних конференцій 
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ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

732 1720

311 298

4,78 
публікацій

31

1126

844

66

1786

2551

17

17

111

статті 
у вітчизняних  
наукових журналах

тез у вітчизняних 
виданнях 

статтей 
у закордонних 
наукових журналах

тез у закордонних 
виданнях

на 1 науково-педагогічного працівника

• Research Journal of Pharmacy and Technology, Індія
• Egyptian Journal of Medical Human Genetics, Єгипет
• Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, ОАЕ
• Asian Journal of Pharmaceutics, Індія
• Methods and Objects of Chemical Analysis
• Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Нідерланди
• International Journal of Molecular Sciences, Швейцарія
• Transformations in Business and Economics, Литва
• Chemistry of Natural Compounds, США
• Natural Product Research, США
• Telecommunications and Radio Engineering , США
• International Journal of Food Properties, США
• Journal of Central Banking Theory and Practice, Німеччина

МІСЦЕ НФаУ

КІЛЬКІСТЬ 
ЦИТУВАНЬ

h-INDEX

КІЛЬКІСТЬ 
ПУБЛІКАЦІЙ 

ВСЬОГО

КІЛЬКІСТЬ 
ПУБЛІКАЦІЙ
У 2018 РОЦІ

КІЛЬКІСТЬ 
ПУБЛІКАЦІЙ
У 2018 РОЦІ

КІЛЬКІСТЬ 
ПУБЛІКАЦІЙ 

ВСЬОГО

КІЛЬКІСТЬ 
ЦИТУВАНЬ

h-INDEX

• Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, Польща 
• Acta Crystallographica Section E: Crystallographic 
Communications, США
• Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, США
• Journal of Nano- and Electronic Physics, України
• Scientia Pharmaceutica, Австрія
• Current Pharmaceutical Design, ОАЕ
• Heterocyclic Communications, Німеччина
• International Journal of Green Pharmacy, Індія
• Asian Bioethics Review, Сінгапур
• Journal of Central Banking Theory and Practice, 
Німеччина
• Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, Польща

Видання, в яких здійснені публікації

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦЬ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

* у порівнянні з 2017 р.

+ 21 позиція*

+ 1165 цитувань*

+ 7 позицій*КВІТЕНЬ 2018

Web of Science
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АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

3 Спеціалізовані вчені ради 
4 наукових спеціальності

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

38 осіб

12 осіб

14 осіб

24 особи 

66 докторських дисертацій

9 докторських дисертацій

9 докторських дисертацій

1 докторська дисертація

9 докторських дисертацій

183 кандидатських дисертації 

35 кандидатських дисертацій 

44 кандидатських дисертації 

4 кандидатських дисертації 

35 кандидатських дисертацій 

У 2018 році до аспірантури вступили

Якісний склад вступників

На момент вступу мали

дипломи з відзнакою

наукові публікації

стаж роботи

Відповідно до плану 
підготовки виконувалося  
у 2018 році

Захищено у спеціалізованих 
вчених радах у 2018 році

Затверджено Атестаційною 
колегією Міністерства освіти 
і науки України у 2018 році 

На розгляді в експертних 
радах знаходяться

Заплановано до виконання 
у 2019 році 

20
за державним 
замовленням

18
на контрактній 

основі

Д 64.605.01 
за спеціальностями 
15.00.02 «Фармацевтична хімія 
та фармакогнозія» 
15.00.03 «Стандартизація 
та організація виробництва 
лікарських засобів»
термін дії ради з 22.12.2016 р. 
по 22.12.2019 р.

Д 64.605.02 
за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи та судова 
фармація»
термін дії ради з 10.05.2017 р. по 31.12.2019 р.

Д 64.605.03 
за спеціальністю  14.03.05  «Фармакологія»
термін дії ради з 10.05.2017 р. по 31.12.2019 р.

+ 12 осіб*

* у порівнянні з 2017 р.
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ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Студентське 
наукове 
товариство

Рада  
молодих  
вчених

109 статей,
з них 30 – у закордонних виданнях  

391 стаття,
з них 140 – у закордонних виданнях 

688 тез доповідей,
з них 77 – у закордонних виданнях 

608 тез доповідей,
з них 161 – у закордонних виданнях 

СОЦІАЛЬНІ 
ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ 

ЗАХОДИ

1196 студентів

212 молодих науковців

 ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

диплом ІІ ступеня за напрямком «Фармація, промислова фармація»
диплом ІІ ступеня за напрямком «Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, 
фармакологія (англійською мовою)»
диплом ІІ ступеня за напрямком «Філософія»
диплом ІІІ ступеня за напрямком «Публічне управління та адміністрування»
диплом ІІІ ступеня за напрямком «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»
диплом ІІІ ступеня за напрямком «Екологія»
диплом ІІІ ступеня за напрямком «Біотехнології та біоінженерія»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань 
і спеціальностей у 2017/2018 н.р.

7 переможців

7 переможців 1 переможець 6 переможців

Природничий напрямок:
диплом ІІ ступеня

диплом ІІІ ступеня – 4 студенти
Технічний напрямок:

диплом ІІ ступеня
Економічний напрямок:

диплом ІІІ ступеня 

напрямок «Науки про 
життя, нові технології 

профілактики 
та лікування 

найпоширеніших 
хвороб»

ІІ місце
ІІІ місце – 5 студентів

ХІІ Харківський регіональний 
конкурс студентських наукових 
робіт із природничих, технічних

та гуманітарних наук

I обласний конкурс 
«Найкращий 

молодий науковець 
Харківщини»

Міський конкурс 
студентських проектів 

«Харків – місто 
молодіжних ініціатив»

1 стипендіат

2 стипендіата• В номінації «Фармація»
• В номінації «Хімія»

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації
в галузі науки у 2018 році 

Конкурс на присудження нагороди  
для обдарованої молоді та юнацтва 
«Панацея молода» (27.04.2018 р.)

Виставка-презентація наукових досягнень 
кафедр НФаУ в рамках ХІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки (16.05.2018 р.)

“VI міждисциплінарний науковий квест 
“Пошуки скарбів науки” (27.04.2018 р.)

“VIII Наукові пікніки” (15.09.2018 р.)
“Дні ліцеїв” (23.05.2018 р., 19.10.2018 р.) 28



АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ

Відповідно до процесної моделі системи управління 
якістю НФаУ забезпечення міжнародної діяльності  
є частиною основного процесу – А2

Укладені міжінституційні угоди про навчально-
методичне та наукове співробітництво

• Кількість членів міжнародних освітніх та професійних асоціацій 
• Кількість НПП, що пройшли стажування у межах міжнародних програм
• Кількість закладів вищої освіти партнерів НФаУ в рамках грантової програми ERASMUS+ 
• Кількість укладених договорів про співпрацю з ЗВО

• Південно-Казахстанська медична академія, Казахстан 
• Університет  Бидгоща,  Польща
• Єреванський державний університет, Вірменія
• Медичний університет Варни, Болгарія
• Університет Акакі Церетелі, Грузія

• Казахський національний медичний університет  
ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати
• Мексика, Університет Пуебли
• Болгарія, Медичний університет  м. Варни
• Литва, Університет наук про здоров’я, м. Каунас
• Естонія, Тартуський університет
• Таджицький медичний університет Абуалі ібн Сіно, м. Душанбе
• Польща, Познаньський медичний університет 

Міжнародне стажування 
з метою підвищення 
кваліфікації

Участь у міжнародних 
науково-практичних 
заходах

Навчання  
за міжнародними 
програмами

Навчання за програмою ERASMUS+

Міжнародні 3-місячні стажування

Німеччина     США Литва

Болгарія

Литва

Литва

Польща
Outgoing  mobility

Incoming  mobility

Staff mobility for teaching

Staff mobility for training

Students mobility for training

Academic mobility for learning

Італія  Польща  Чехія

Ізраїль

Польща  Болгарія  Естонія

Навчально-ознайомча практика

Участь у літніх, зимових школах

1 студент

1 аспірант 2 викладача

2 співробітника

2 студента

1 аспірант

1 студент

7 викладачів

1 студент

1 викладач

23 студента

33 викладача

55 співробітників

14 аспірантів

10 студентів

10  закордонних ЗВО

Викладання лекцій   майстер-класу у закордонних ЗВО

Основні показники  результативності процесу

• Центр досліджень природи, Литва
• Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського, Польща
• Університет інформатики та мистецтв, Польща
• Краківський економічний університет, Польща
• Познаньський технічний університет, Польща

• отримано грант Вишеградського фонду
• прийнято на навчання європейських студентів за програмою  ERASMUS+
• реалізовано проект за програмою ERASMUS + Staff mobility for training  
(для адміністративного персоналу)
• направлено на навчання протягом семестру cтудентку 5-го курсу 

    УПЕРШЕ
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ГРАНТИ

КРАЇНИ-ГРАНТОДАВЦІ

ОТРИМАНО 
ГРАНТІВ

НА СУМУ

ЦІЛІ 
НАДАННЯ 
ГРАНТІВ

МІЖНАРОДНА АКТИВНІСТЬ

Польща, Італія, Болгарія, Литва, Угорщина, Естонія, 
Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Вірменія, 

Австрія, Білорусь, США, Японія, Швейцарія.

69 понад 2 млн. грн.

* у порівнянні з 2017 р.

+ 35 грантів*
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КАДРОВА ПОЛІТИКА

ВІКОВА СТРУКТУРА КАДРОВОГО СКЛАДУ

СЕРЕДНІЙ ВІК КЕРІВНОГО СКЛАДУ

СЕРЕДНІЙ ВІК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КАФЕДР

КЕРІВНИЙ  
СКЛАД КАФЕДР

НАЯВНІСТЬ  
НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

• Рівень плинності кадрів 
• Виконання плану заходів з підвищення компетентності кадрів
• Своєчасне розміщення оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

Відповідно до процесної моделі системи 
управління якістю НФаУ здійснення 
кадрового забезпечення є частиною 
забезпечувального процесу – А3

Основні показники  результативності процесу 

професорів

54

44

44

53

57

доктори наук

Очолюють кафедри

Резерв на посади завідувачів кафедр мають

Питома вага 
науково-
педагогічних 
працівників 
допенсійного віку

доцентів

кандидати наук

докторів наук

кандидатів наук

93

45 кафедр

4 кафедри

45 кафедр

306

50 р.

46 р.

49

85%

127

завідувачів кафедр

професорів

докторів наук

доцентів

кандидатів наук

438

% НПП, 
які мають 
науковий 
ступінь 
91,5 %

% НПП, які 
не мають 
наукового 

ступеня
8,5%

середній вік
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КАДРОВА ПОЛІТИКА

ОБРАННЯ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ 
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ

* у порівнянні з 2017 р.

ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ 
усі науково-педагогічні працівники  на 40 циклах для професорсько-
викладацького складу

• відповідну вищу освіту — 15 осіб 
• свідоцтво рівня С1 (Advanced) — 26 осіб 
• свідоцтво рівня В2 (Upper-intermediate) — 122 особи

• курси «Interlingua» — 37 осіб

Загальна кількість НПП, які володіють 
англійською мовою

отримали

закінчили

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

2018 р. 
За конкурсом обрано  208  НПП
Штатна укомплектованість 100%
Сумісників зовнішніх  20 осіб

УСЬОГО  ЗАХОДІВ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ + 333 заходи

Присвоєно вчене звання:
•  Професор - 3
•  Доцент  - 8

•  Закону України «Про вищу освіту»,
•  Статуту НФаУ,
•  Колективного договору НФаУ,
•  «Положення про порядок проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників НФаУ» (затверджено - наказ 67-адм  
від 01.09.2017, ухвалено на засіданні Вченої ради  
НФаУ - протокол №11 від 31.08.2017р.)

1589

272

Види  
підвищення 
кваліфікації

МОВНА 
ПРОФЕСІЙНА 
КОМПЕТЕНЦІЯ

Викладання 
за англомовними 
програмами 
здійснювали 

126 НПП

Захищено дисертацій

62 особи

45 осіб

22 особи

9 35

305 осіб

Іноземне та вітчизняне стажування

Участь у семінарах

Участь у науково-освітніх форумах

докторських кандидатських

Участь у тренінгах

• інші курси (Харківський національний університет  
ім. В.Н. Каразіна, Харківський регіональний інститут державного 
управління НАДУ при Президентові України, Національний 
фармацевтичний університет) - 72 особи
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ЗАПОБІГАННЯ  КОРУПЦІЇ

ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ (МІНІМІЗАЦІЇ) КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Здійснюються

ОНОВЛЕНО НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ

• Запроваджено автоматизовану систему реєстрації кореспонденції
• Оновлено інструкцію з діловодства
• Впроваджено моніторинг своєчасності підготовки відповідей на запити та заяви

• Стандартизовано підходи до організації закупівель
• Використовується примірна документація 

Розроблено форму замовлення матеріальних цінностей та послуг —  
із обґрунтуванням та аналізом доцільності

Розроблено комплекс заходів щодо перевірки доцільності внесення змін  
до структури університету та штатного розпису

• Конкурсний відбір на посади НПП
• Оn-line відеофіксація засідань Вченої ради та публікація  
їх на корпоративному каналі YouTube
• Оприлюднення конкурсної документації
• Розгляд претендентів на відзначення нагородами декількома 
комісіями різних рівнів

• Антикорупційна програма НФаУ
• План заходів із запобігання та протидії корупції у НФаУ

Забезпечуються 
заходи, передбачені 
антикорупційним 
законодавством

Працівники попереджені про 
персональну відповідальність  
у разі порушення законодавства

Впроваджено обов’язкове проходження 
курсів підвищення кваліфікації з питань 
антикорупційного законодавства

Робота з вхідною кореспонденцією

Публічні закупівлі

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

Управління персоналом

У 2018 р. відбулося 5 перевірок фінансово-господарської діяльності НФаУ 
контролюючими органами: 
• Головне управління Державної фіскальної служби України  у Харківській обл. – 1
• Головне управління Пенсійного фонду України у Харківській обл. – 3
• Київський райвідділ Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України у м. Харкові – 1 
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ОХОРОНА ПРАЦІ

ЗАХОДИ ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРУ

На охорону праці у 2018 р. виділено коштів – 685 000 грн.

РЕЗУЛЬТАТ

2018  р.

Здійснюється у суворій відповідності до чинного законодавства

ПРОВЕДЕНО

28.04-11.05.2018 р.

формування сучасного безпечного робочого середовища
мінімізація виробничого травматизму

• Проведено службових розслідувань

Нагляд 
за додержанням 
законодавства 
з питань охорони 
праці 

визначено ключові питання внутрішньої 
системи охорони праці

складені санітарно-гігієнічні 
характеристики умов праці (атестація 
робочих місць) 

проведено роз’яснювальні заходи щодо 
законодавства про охорону праці

визначені категорії працівників, які 
підлягають попереднім / періодичним 
медичним оглядам

оновлені інструкції з охорони праці

• Проведено медичних оглядів працівників

• Проведено планові навчання з питань охорони 
праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності

• Проведено цільові перевірки роботи  структурних 
підрозділів університету  щодо дотримання вимог з 
охорони праці

Тижневик охорони праці у НФаУ під гаслом «Захищене і 
здорове покоління»  -  з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

Планові навчання проведені для  
керівного складу НФаУ та посадових осіб
(наказ ректора НФаУ 
від 05.02. 2018 р. №5-Адм)

планових                 299
попередніх             298

Нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом, не було

Розпорядження ректора НФаУ від 
07.06.2018 р. № 111

У межах проведення тижневика розроблені 
методичні матеріали з охорони праці 

Лист МОЗ України від 09.11.2018 р. 
№ 11.3-15/2719/29880

більше 30

100 %

розроблено  
План заходів
з охорони праці
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

ПРОФСПІЛКА

ЧЛЕНСТВО 
У ПРОФСПІЛЦІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Нормативно- правова база 
•  Закон України «Про професійні спілки, їх права  
та гарантії діяльності» 
•  Кодекс законів про працю України
•  Закон України «Про відпустки»

Питання порядку денного:
•  Внесення змін до Колективного договору НФаУ
•  Погодження нової редакції Статуту НФаУ
•  Порядок надання додаткових заохочень працівникам НФаУ 
•  Затвердження нової редакції Правил внутрішнього трудового розпорядку НФаУ
•  Звіт ректора (двічі на рік):

про виконання умов контракту ректора
про виконання умов Колективного договору

• дотримання рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)
• дотримання індивідуальної реабілітаційної програми
• дотримання безпечних умов праці 
• надання щорічних відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки»

Локальні документи
• Статут НФаУ
• Колективний договір
• Правила внутрішнього трудового розпорядку

Витрачені 
кошти ППО 

співробітників, 
грн

Витрачені  
кошти ППО 
студентів,  

грн

2018 р.: 
відбулося 3 конференції 

трудового колективу

Первинна профспілкова організація співробітників

працює 
66 осіб 

з інвалідністю

Первинна профспілкова організація студентів 

78%

96%

27.02.2018 29.03.2018

86 заходів різних рівнів 

30.08.2018

8 призових місць у різних номінаціях

ГАЛУЗЕВІ ТВОРЧІ КОНКУРСИ ТА СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
Відповідно до процесної моделі системи управління 
якістю НФаУ забезпечення соціально-виховної 
діяльності є частиною основного процесу – А2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НФаУ 

• Рівень задоволеності соціально-виховною роботою
• Виконання плану соціально-виховної роботи

Студентське самоврядування НФаУ –  
невід‘ємна частина громадського самоврядування НФаУ

• загальні збори (Конференція) студентів НФаУ 
• загальні збори (Конференція) факультету

• студентський парламент НФаУ 
Голова студентського парламенту НФаУ – Олексій Завеля, 
студент 3 курсу фармацевтичного факультету

• старостат
• студентська рада Студентського містечка
• студентські ради гуртожитків

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НФаУ

Представники студентського самоврядування НФаУ входять до складу:

ПРОВЕДЕНО понад 50 заходів 2018 р.

ВИЩІ ОРГАНИ 
СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 
ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ 
СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

На розвиток студентського самоврядування виділено  1 млн 226 тис грн

• Ради студентського самоврядування при МОЗ України
• Національної студентської спілки
• Української асоціації студентського самоврядування
• Харківської обласної студентської ради
• Конфедерації студентів Харківщини
• Харківського волонтерського штабу
• Всесвітньої благодійної організації «RotarryInternational»

* у порівнянні з 2017 р.

+ 25 заходів*
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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

ТРУДОВЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. БЛАГОДІЙНІСТЬ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2017 р. № 579-р

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

Ми – це Україна!

Україна – правова соціальна держава

Всеукраїнський тиждень права

10-14 грудня 2018 р.

проведено

Волонтерська діяльність Допомога воїнам АТО

більше 150

28

більше 25

Тематичні зустрічі, лекції, флешмоби, виставки

Екскурсії до історичних місць України та Слобожанщини

Заходи під патронатом ХОДА та Департаменту науки
і освіти ХОДА

• проект донорської допомоги «Крапля допомоги»
• діяльність у підшефному КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №8» 
Харківської обласної ради – 15 акцій
• гуманітарна допомога пораненим у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону

Зустрічі кураторів, ректорату, деканатів із академічними групами та представниками органів 
студентського самоврядування

Надання консультацій у віртуальній приймальні юриста та психолога

Виховні заходи із залученням представників ХОДА, зокрема «Протидія торгівлі 
людьми і нелегальної міграції», «Зупинимо тероризм разом», «Психологічна допомога 
постраждалим від терористичних загроз та інших нещасних випадків»

Тренінги, лекції кураторів груп соціально-правової спрямованості

• 7 тематичних  лекцій
• Книжкову виставку «Через правову культуру – до правової держави»
• Майстер-класи провідних юрисконсультів університету
• Зустрічі та бесіди з представниками правоохоронних органів, юристами

6

25

127

42 700 грн

Студенти, задіяні у трудових загонах

Лекції, бесіди, семінари з екологічного виховання

Лекції зі здорового способу життя

Кошти, передані співробітниками НФаУ в якості благодійної
допомоги КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс №8» Харківської обласної ради
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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ НФаУ

РОБОТА МУЗЕЮ ІСТОРІЇ НФаУ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

ОСНОВНІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ
ТА ОБ’ЄДНАННЯ

Кількість екскурсій

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ

Тематичні виставки до ювілейних дат, 
професійних свят, визначних днів

ЗВАННЯ “НАРОДНИЙ 
АМАТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ”

1 МІСЦЕ

2 МІСЦЕ

Фонди музею

ПРИЗОВІ МІСЦЯ НА 
МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ

ПРИЗОВІ МІСЦЯ НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ

ЛАУРЕАТИ ТА ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСІВ 

10

463

• КОМАНДНІ • ОСОБИСТІ

58 заходів

10

2

1918 експонатів

12

2

110 студентів

з них 67 — 
англійською мовою

Участь
студентів

Створення віртуального 3d-туру музеєм історії 
НФаУ на Всеукраїнському музейному порталі

Спартакіада медичних працівників
з кросфіту

Турнір з футболу «Кубок Закарпаття»

Першість ЗВО з футболу
в Харківській обл. -1 ліга
Вихід у вищу лігу

Спартакіада медичних працівників  
з настільного тенісу

Бойко Неля
студентка 4 курсу фармацевтичного 
факультету
Чемпіонка світу з пауерліфтингу
у ваговій категорії до 52 кг (м. Луцьк)

Бабинець Юрій
студент 5 курсу фармацевтичного факультету  
Чемпіон України з парапауерліфтингу,  
рекордсмен України – жим лежачи (м. Дніпро);  
Срібний призер чемпіонату Європи 
(м. Бекр-Сюр-Мер, Франція)

Створення електронної бази експонатів
з фотофіксацією

4
8

1
23

Спартакіади

Футбольні турніри

Міжнародні марафони

Внутрішньо університетські змагання
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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до процесної моделі системи 

управління якістю НФаУ здійснення 
моніторингових досліджень є частиною 

основного процесу – А2

• Виконання плану досліджень
• Відповідність документації для формування звітності щодо проведених досліджень вимогам ДП
• Своєчасність представлення результатів та розробки пропозицій / практичних рекомендацій за 
результатами досліджень стосовно подальшої діяльності університету

• Коригування навчальних планів, методичних видань
• Оптимізацію працевлаштування випускників. Посилення бренду НФаУ 
• Удосконалення вступної кампанії, діяльності з інформування
• Посилення соціального захисту, поліпшення умов праці, підвищення мотивації 
до якісної праці
• Поліпшення умов проведення освітнього процесу, комфорту перебування  
в стінах НФаУ, підвищення мотивації до навчання тощо

Основні показники  результативності процесу

Організовано та проведено 20 соціологічних досліджень

Фокус уваги - роботодавець

Фокус уваги - абітурієнт

Фокус уваги - випускник

Фокус уваги - батьки

Мета:

Результати 
досліджень 
спрямовані на:

Фокус уваги - студент

Фокус уваги - адміністрація та співробітники

визначення ступеня  задоволеності зацікавлених сторін та пошук 
можливостей удосконалення процесів системи управління якістю НФаУ

• «Про задоволеність умовами проживання в гуртожитках НФаУ»
• «Навчальний процес у НФаУ та рівень його якості»
• «Оцінка напрямів роботи НФаУ у сфері надання освітніх послуг»
• «Оцінка проведення заходу НФаУ «Ярмарок вакансій»
• «Задоволеність роботою харчувального комплексу НФаУ»
• «Причини зниження мотивації навчання та фактори, що сприяють її підвищенню»
• «Оцінка задоволеності щодо організації та проведення заходу для молодих науковців «Панацея молода»
• «Трудова зайнятість здобувачів вищої освіти НФаУ та особливості взаємодії з роботодавцями»
• «ТОП-10 роботодавців, які приваблюють старшокурсників НФаУ»
• «Оцінка проведення заходу «SERVIER ФАРМА ХАКАТОН»
• «Ставлення до здорового способу життя та оцінка рівня організації занять на кафедрі фізичного виховання і здоров’я»

• «Аналіз системи управління якістю НФаУ з боку керівництва»
• «Рейтинг – 2018»: аналітична обробка інформації про діяльність кафедр та роботу науково-педагогічних працівників НФаУ
• «Задоволеність  харчуванням»

• «Практична підготовка фахівців фармації в оцінках 
керівників баз практики від організації»
• «Оцінки проведення заходу НФаУ «Ярмарок вакансій»

«Абітурієнт НФаУ – 2018»

• «Особливості подальшої взаємодії НФаУ з випускниками»

«Очікування батьків щодо навчання 
дітей у закладах вищої освіти»

+ 4 дослідження

* у порівнянні з 2017 р.
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На 21 % більше, ніж у 2017 р.

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР 
ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

АБСОЛЮТНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ у номінації «Краща кафедра НФаУ»
20% надбавки до посадового окладу кожному НПП кафедри протягом н.р.

ТОП–10 «Краща кафедра НФаУ» (1-3 рейтингова позиція) 
10% надбавки до посадового окладу кожному НПП кафедри протягом н.р.

ТОП–10 «Краща кафедра НФаУ» (4-10 рейтингова позиція)  
преміювання кафедр у розмірі 5 000 грн.

Вагома мотивація 
до підвищення показників діяльності

• видано інформаційні таблиці про роботу НПП кожної кафедри 
• здійснено індивідуальне консультування завідувачів кафедр 
• розроблено аналітичні огляди для кафедр НФаУ
• створено рейтинг-профілі кафедр
• проведено спільні засідання кафедр та відділу управління якістю щодо аналізу 
результатів рейтингу 
• обговорено методологію рейтингування кафедр та НПП під час занять  
«Школи супервайзерів системи управління якістю НФаУ для завідувачів кафедр»
• видано друкований інформаційний збірник із результатами рейтингу 

• зменшення кількості кафедр низького діапазону значень 
• збільшення кількості навчальних посібників та методичних рекомендацій
• підвищення рівня публікаційної активності
• збільшення кількості виступів із доповідями
• підвищення уваги кафедр до заходів виховної та профорієнтаційної роботи
• збільшення уваги кафедр до показників суспільного визнання

Запровадження 
особливих номінацій

2018 р.

Фінансові 
заохочення
переможців 
рейтингового 
оцінювання

Визначено переможців у номінаціях:
«Кращий доктор наук НФаУ»

«Кращий кандидат наук НФаУ»
«Кращий викладач НФаУ»

 Інноватика методології рейтингування

Сильні сторони результатів рейтингу

Публічність проекту «Рейтинг НФаУ-2018»

Сума заохочень склала  570 000 грн.

Прагнення до перемоги

Кафедри

Показники

НПП 489

20

42*

Стабільність АНТИрейтингу

102 доктора наук

УПЕРШЕ

339 кандидатів наук

48 осіб без наукового ступеня

*із 49 кафедр не оцінювалися 5 кафедр ІПКСФ (крім кафедри педагогіки та психології) і 2 кафедри НФаУ 
(кафедра фізичного виховання та здоров’я; кафедра фундаментальної та мовної підготовки) 40



ІТ-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ
Відповідно до процесної моделі системи 
управління якістю НФаУ забезпечення 
ІТ-інфраструктури є частиною 
забезпечувального процесу – А3

Впроваджено  
електронний сервіс GLPI

Впроваджено систему контролю                      
та управління доступом 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ

МЕТА:МЕТА:

• Співвідношення виконаних заявок на підключення комп’ютерів до локальної мережі до поданих 
• Кількість збоїв у локальній мережі та Інтернет 
• Дотримання термінів закриття заявок на технічну підтримку та поточні ремонти 

Розроблено 
нову концепцію 

інформаційної 
безпеки 

університету

Модернізовано серверну 
інфраструктуру

апаратно-програмний міжмережевий екран 
для забезпечення наскрізної мережевої безпеки

забезпечення своєчасної технічної 
підтримки комп’ютерної інфраструктури 
університету 

забезпечення авторизованого доступу 
до корпусів університету та гуртожитків 
з метою запобігання злочинних дій

систему миттєвого бекапування

спеціалізоване антивірусне програмне 
забезпечення на кожен сервер

УВЕДЕНО В ДІЮ 

УПРОВАДЖЕНО

ВСТАНОВЛЕНО

Апаратно-програмний комплекс Fortinet FG-200E-EU

Система збереження даних QNAP TS-431P

Проектори Epson 

Комп’ютери

Принтери, сканери, багатофункціональні пристрої

ПРИДБАНО КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ

потужність серверів 
збільшено 

Уперше створено топологію комп’ютерних мереж структурних підрозділів
Розпочато системну модернізацію мережі Інтранет

у 4 рази

1

1

11
6

11

Реалізовано проект для студентів ЄДИНА КАРТКА - електронна перепустка до 
корпусів і гуртожитків НФаУ та читацький квиток
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  НФаУ
Відповідно до процесної моделі системи управління 
якістю НФаУ забезпечення інфраструктури та робочого 
середовища є частиною забезпечувального процесу – А3

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ
• Забезпечення належного стану обладнання та комунікацій
• Відсутність зривів навчальних занять через несправність обладнання та систем комунікацій
• Забезпечення автотранспортом

КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ НА ОБ’ЄКТАХ НФаУ

ОНОВЛЕННЯ АВТОПАРКУ НФаУ

1 003 302 грн

269 871 грн

1 802 812 грн

5 116 848 грн

13 047 258 грн

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ

4

705 523 грн

843 859 грн

257 421 грн

354 526 грн

33 393 грн

107 178 грн

448 102 грн

175 986 грн

155 049 грн

17 727 грн

приміщень у навчальних корпусах

приміщень у навчальних корпусах

покрівлі

гідроочистка систем опалення

благоустрій територій

приміщень в адміністративному 
корпусі

скульптурні композиції 
(вул. Валентинівська,4)

ремонт вентиляційної системи

Фактичні 
витрати 

енергоносіїв

Послуги з водовідведення

Фактичні витрати холодної води

газу

електричної енергії

теплопостачання

Для потреб  
університету  

придбано  автомобілі

• Renault Dokker
• Renault Megane

67,34 м2 

175 м2 

9 260  Гкал

2 879 093 кВт 

24 389  м3

187 827 м3

196 610 м3

84 м2 

1 379 п.м 

571,45 м2 

55,1 м2 

112 м2 

7 п.м 

* у порівнянні з 2017 р.

+ 87 782 грн*

- 47 725 грн*

+ 188 228 грн*

+ 470 231 грн*

+762 028 грн*

• Фургон малотонажний-рефрижератор 
Renault Master

• Автобус ISUZU ATAMAN
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  Надходження коштів %
бюджетне фінансування 3,24

підготовка кадрів 97,11

бюджетні НДР 2,49 

підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання медичної допомоги 0,40

  власні надходження 96,76

освітні послуги 84,27

післядипломна підготовка 6,73

плата за проживання у гуртожитках 5,27

виконання НДР 1,41

харчувальний комплекс 1,30

відпрацювання пропущених занять 0,33

послуги з фізичної культури та спорту 0,19

курси Коледжу НФаУ 0,16

видання наукових журналів 0,09

оренда 0,08

інші (курси понад обсяги навчальних планів, підручники тощо) 0,17

Видатки %
використання бюджетного фінансування 3,85

заробітна плата з нарахуваннями 66,30

стипендія 30,17 

дослідження та розробки з реалізації державних програм 2,50

компенсація витрат здобувачам-сиротам на харчування 0,71 

компенсація витрат здобувачам-сиротам на одяг та навчальну літературу 0,22 

комунальні послуги 0,09

інші видатки 0,02

  використання власних надходжень 96,15

заробітна плата з нарахуваннями 79,48

послуги з забезпечення навчально-наукового процесу та з утримання університету 32,96

комунальні послуги 8,48

капітальні видатки 3,51

придбання для навчально-наукового процесу та для господарських потреб 3,18

продукти харчування 1,62

відрядження 0,67

податки та обов’язкові платежі 0,10

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЮДЖЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Бюджетне фінансування

Власні надходження

•  забезпечення 
підготовки кадрів

•  виконання науково-
дослідних робіт за рахунок 
коштів загального фонду

•  підготовка та підвищення 
кваліфікації осіб з надання 
медичної допомоги

Структура бюджету

Ф
ін

ан
со

ві
 н

ад
хо

дж
ен

ня
Ви

ко
ри

ст
ан

ня
 к

ош
ті

в

314 096 379,28 грн

303 918 249,01 грн

9 884 000 грн

253 800 грн   

40 330,27 грн

власні 
надходження;  

97 %

бюджетне 
фінансування; 3%

+ 20 085 490, 27 грн* 

* у порівнянні з 2017 р.

43



ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

3 070 457 грн

29

Середні витрати з надання освітніх послуг  
на  одного здобувача вищої освіти

Середньомісячна заробітна плата по закладу

Середні витрати з операційної діяльності 
на одного середньоспискового працівника

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА НПП, грн

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ АКТИВНОСТІ

15 831,3 грн/рік

7 112,7 грн

0,82

Задовільний 

Абсолютно стійкий

0,001

0,38

131 817,5 грн/рік

Видатки на стипендію

Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансового ризику

Коефіцієнт маневровості власного оборотного капіталу

2017 рік
2018 рік

ФІНАНСОВИЙ 
СТАН НФаУ

Середньорічна кількість студентів,  
які отримують стипендію

- 543,3 грн/рік*

+ 4685,2 грн/рік* 

* у порівнянні з 2017 р.

Виплачено надбавку за статус національного у розмірі 10 % для всіх категорій працівників 1 529 000 грн

Виплачено винагороди працівникам за викладання іноземною мовою      1 836 000 грн

Виплачено винагороди працівникам за дистанційне викладання              371 000 грн
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ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ПУБЛІЧНІ  ЗАКУПІВЛІ

ЕКОНОМІЯ СКЛАЛА

ПРОЗОРИЙ ТА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ДІЯЛЬНОСТІ  НФаУ 

3 080 000 грн.

Створено Порядок закупівлі 
товарів, робіт та послуг

Процедури закупівель регулює Закон України «Про публічні закупівлі»
Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється через електронну систему публічних 
закупівель «ProZorro»

Розміщено новин 
про діяльність НФаУ
на електронних ресурсах, 
телебаченні  та у друкованих ЗМІ 

САЙТ НФаУ
nuph.edu.ua

Двічі на рік здійснюється 
рейтингування сайтів 
кафедр та підрозділів

СТВОРЕНО
• 3D-тур про НФаУ
• проморолик про НФаУ

909

123

ПРОВЕДЕНО 
ЗАКУПІВЕЛЬ

119 970 000 грн.

876

33Очікувана вартість

Допорогові закупівлі

Надпорогові закупівлі

РІЧНА 
ДИНАМІКА 

ЗАКУПІВЕЛЬ

УДОСКОНАЛЕНО ПРОЦЕС ЗДІЙСНЕННЯ 
ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У НФаУ

Оприлюднюється інформація про процедури та результати прийняття 
рішень щодо діяльності університету

10 000

понад 30

52 сайта

55 000

кількість сторінок

щомісяця розміщується інформацій

кількість сайтів у домені nuph.edu.ua

середня щомісячна кількість відвідувачів
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

для попередження погіршення якості фахової освіти, 
зменшення контингенту студентів 

потребують вирішення такі питання:

Розділення поєднаної спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» 
галузі знань «22 Охорона здоров’я» на дві окремі

Гармонізація професійної кваліфікації фахівця спеціальності «226 Фармація, 
промислова фармація» із міжнародним правовим полем (заміна терміну 
«провізор» на загальноприйнятий у світі «фармацевт»)

Недопущення ліцензування фармацевтичних спеціальностей у непрофільних 
ЗВО, які не мають відповідних кадрових ресурсів, матеріально-технічної та 
методичної бази 

Закріплення за Науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної 
освіти МОЗ України функції здійснення експертної оцінки та затвердження 
освітніх програм, навчальних планів для підготовки фахівців на 
фармацевтичних факультетах медичних ЗВО

Удосконалення системи нормативно-правового регулювання проходження 
інтернатури фахівцями фармації

Зниження вартості проведення ліцензійних іспитів КРОК для ЗВО  
з незначною часткою бюджетного фінансування

Ліцензування освітньої діяльності підготовчих відділень і факультетів для 
іноземців та осіб без громадянства

Оновлення Положення МОЗ України про опорні кафедри з метою 
забезпечення пріоритету профільного фармацевтичного ЗВО та з урахуванням 
змін у чинному переліку спеціальностей
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