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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний збірник "Вища освіта в Харківській області" містить 

інформацію щодо: 

− кількості закладів вищої освіти; кількості студентів в них (за віком, 

курсами, формами та джерелами фінансування навчання); прийому 

студентів до закладів; випуску фахівців; викладацького складу; 

− кількості наукових установ та закладів вищої освіти, що мають 

аспірантуру та докторантуру; кількості аспірантів та докторантів; 

кількості зарахованих та випущених осіб з аспірантури та 

докторантури. 

Інформація надається по Харківській області в цілому, а також  

по містах і районах області за 2016–2018 рр. Матеріали наведені  

у табличному вигляді та графічному зображенні. Збірник містить окремі 

міжрегіональні співставлення та стислі методологічні пояснення. 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 

 
% – відсоток 

ЗВО – заклад вищої освіти 

ЗППТО – заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

од – одиниця 

тис. – тисяча 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–) – явищ не було 

   

Крапки (...) – відомості відсутні 

   

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці цифровими розрядами 

   

Символ (х) – заповнення даних за характером побудови таблиці не має сенсу 

   

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

   

"з них", 

"у тому числі" 

– наведено не всі доданки загальної суми; мають місце випадки, 

коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні 

сума складових не дорівнює підсумку 
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1. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Заклади вищої освіти області 
 

 2016/17 2017/18 2018/19 

    

Кількість закладів, од 69 65 64 

у тому числі засновані на власності    

державній та комунальній 59 58 58 

приватній 10 7 6 

Кількість студентів, осіб 178126 171298 171098 

у тому числі за формами навчання    

денною 122839 120786 119376 

вечірньою 209 263 269 

заочною 55078 50249 51453 

Кількість осіб, прийнятих на навчання1 32491 33294 32871 

у тому числі за формами навчання    

денною 26033 26279 26055 

вечірньою 13 6 – 

заочною 6445 7009 6816 

Кількість осіб, випущених із ЗВО2 39202 42672 45161 

у тому числі за формами навчання    

денною 20062 24112 28527 

вечірньою 158 59 85 

заочною 18982 18501 16549 

Кількість студентів у розрахунку 

на 10000 населення3 659 636 639 
__________________________ 

1 Тут і надалі (табл. 1.2–1.6, 1.31–1.34, 1.40) особи, уперше прийняті до ЗВО (без тих, що продовжують 

навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)). 
2 Тут і надалі (табл. 1.2–1.6, 1.35–1.38, 1.40) випущено фахівців (без урахування осіб, що продовжують 

навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)). 
3 У розрахунку використано чисельність наявного населення області: для даних за 2016/17 навчальний 

рік – чисельність (за оцінкою) на 01.01.2017, за 2017/18 – чисельність (за оцінкою) на 01.01.2018,  

за 2018/19 – чисельність (за оцінкою) на 01.01.2019. 
 



ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

Статистичний збірник "Вища освіта в Харківській області" 
Головне управління статистики у Харківській області 

8 

2. ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 

2.1. Основні показники діяльності аспірантури в області1 
 

 2016 2017 2018 

    

Усього    

Кількість наукових установ та закладів вищої 

освіти, що мають аспірантуру, на кінець року, од 63 64 59 

Кількість аспірантів на кінець року, осіб 3198 3168 3018 

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури, за рік 902 992 976 

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру, за рік 842 775 806 

у тому числі із захистом дисертації    

осіб 233 212 230 

відсотків 27,7 27,4 28,5 

    

Наукові установи     

Кількість установ, що мають аспірантуру, 

на кінець року, од 33 33 28 

Кількість аспірантів на кінець року, осіб 341 313 220 

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури, за рік 59 81 59 

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру, за рік 118 115 100 

у тому числі із захистом дисертації    

осіб 17 14 23 

відсотків 14,4 12,2 23,0 

    

Заклади вищої освіти    

Кількість закладів, що мають аспірантуру, 

на кінець року, од 30 31 31 

Кількість аспірантів на кінець року, осіб 2857 2855 2798 

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури, за рік 843 911 917 

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру, за рік 724 660 706 

у тому числі із захистом дисертації    

осіб 216 198 207 

відсотків 29,8 30,0 29,3 
______________________ 

1 Тут і надалі (табл. 2.2–2.8) без урахування аспірантів із зарубіжних країн. 
 


