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

Повідомляємо, що Харківський національний університету внутрішніх 
справ 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. 
Перелік нормативно-розпорядчих документів, що реалізують дотримання 

вимог, встановлених законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», а 
також Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (розміщені на 
офіційному сайті ХНУВС): 

- Положення про організацію освітнього процесу у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ;  

- Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників ХНУВС; 

- Положення про створення та організацію роботи екзаменаційних 
комісій Харківського національного університету внутрішніх справ; 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти Харківського національного університету 
внутрішніх справ. 

- Освітньо-професійні програми за всіма освітніми рівнями та 
спеціальностями.  

До єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) університетом 
внесені такі відомості: 

- статут; 
- витяг з ЄДРПОУ; 
- наказ про призначення ректора ХНУВС; 
- про структуру ХНУВС; 
- про кадрове забезпечення; 
- про матеріально-технічну базу; 
- перелік освітніх програм; 
- ліцензії та сертифікати про акредитацію. 
 
2. Протягом 2018 року сертифікація системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення 
якості) Харківського національного університету внутрішніх справ (відповідно 
до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України «Про 
вищу освіту») не здійснювалась у зв’язку з відсутністю нормативного 
закріплення зазначених вище критеріїв оцінювання. 
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3. В університеті відсутні виявлені раніше порушення Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Результати акредитаційних експертиз освітніх програм другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, проведеної у грудні 2019 року, свідчать 
про їх відповідність встановленим вимогам. 

Протягом 2018 року ХНУВС підготовлено для акредитації освітні 
програми другого(магістерського) рівня вищої освіти (рішення про акредитацію 
Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 року, протокол № 133, затверджене 
наказом МОН України від 08 січня 2019 року № 13): 

- за спеціальністю 053 «Психологія»: «Психологія (практична 
психологія)»; 

- за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 
«Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова безпека та фінансові 
розслідування); 

- за спеціальністю 081 «Право»: «Право (поліцейські) та «Право 
(правозастосування)»; 

- за спеціальністю 125 «Кібербезпека»: «Кібербезпека (безпека 
інформаційних та комунікаційних систем); 

- за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»: «Правоохоронна 
діяльність (правоохоронна діяльність)». 

 
4. Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти передбачає забезпечення наявності 
інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. 
Сукупність інформаційних систем ХНУВС утворює єдине інформаційне 
середовище (ЄІС) Харківського національного університету внутрішніх справ, 
яке об’єднує інформаційні, кадрові, матеріально-технічні ресурси, забезпечує 
автоматизацію освітніх і управлінських процесів з метою підвищення якості 
навчання. Складовими частинами ЄІС Харківського національного 
університету внутрішніх справ є ряд інформаційно-програмних комплексів.  
 Офіційний веб-портал університету – це багатомовний Інтернет ресурс, 
який пропонує користувачам інформаційний контент українською, англійською 
та російською мовами. Україномовна версія веб-порталу містить розширений 
контент, служби та сервіси функціонують в повному обсязі. В іншомовних 
версіях контент узагальнений, адаптований для міжнародних читачів та 
викладений в стислій формі. Із офіційного веб-порталу ХНУВС можна 
здійснити перехід на веб-сайти чи веб-сторінки навчальних та структурних 
підрозділів ХНУВС (інститут, факультети, кафедри, відділи, Сумська філія 
ХНУВС, бібліотека, докторантура та аспірантура, сервер дистанційної освіти, 
студентське (курсантське) самоврядування). 
 На офіційному веб-порталі ХНУВС функціонують он-лайн сервіси 
«Зворотній зв'язок», «Реєстр обліку та оприлюднення публічної інформації», 
«База даних науковців», «Безпека та довіра: соціологічне опитування». 
 На даний час офіційний веб-портал ХНУВС нараховує понад 31500 
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оригінальних веб-сторінок, щомісяця публікується понад 200 сторінок, які 
висвітлюють різні сфери діяльності університету. 
 Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ забезпечено безоплатне 
користування бібліотеками та інформаційними фондами та безоплатне 
забезпечення інформацією для навчання засобами веб-порталу бібліотеки.  
 Бібліотечний сайт (web-портал) забезпечує віддалений доступ 
користувачам (в першу чергу представникам заочної форми навчання) до 
освітніх та інформаційно-бібліотечних ресурсів університету: електронного 
каталогу, електронної бібліотеки, БД «Навчально-методичні матеріали», 
Репозитарію, університетських наукових періодичних видань тощо. 
 Також функціонує сайт «Інституційний репозитарій ХНУВС», створений 
на базі інструменту для керування цифровими активами DSpace. Репозитарій 
відкритого доступу є платформою для інтеграції університету в світовий 
інформаційний науковий простір і значно впливає на підвищення рейтингів 
університету в Україні та світі.  
 БД «Навчально-методичні матеріали» наповнюється викладачами кафедр 
університету особистими навчально-методичними розробками для опанування 
навчальних дисциплін. 
 Усі випуски наукових періодичних видань університету з 2002 року 
розміщені на сайтах трьох фахових видань ХНУВС. Функціонує рецензоване 
електронне наукове фахове видання з вільним доступом «Форум права». 
 Для організації навчального процесу за заочною формою навчання з 
елементами дистанційної налаштовано та введено в експлуатацію Сервер 
дистанційної освіти ХНУВС (СДО ХНУВС), робота якого організована на базі 
безкоштовної, відкритої (Open Source) системи управління навчанням Moodle. 
Для проведення он-лайн лекцій та практичних занять використовується сервіс 
вебінарів та онлайн-конференцій MyOwnConference. Записи всіх лекцій 
розміщені безпосередньо в курсах СДО ХНУВС та на каналі YouTube. 
 Для автоматизації управління навчальним процесом університету 
використовується ряд програмних продуктів: 

- «Офіс методиста» – ведення особових справ здобувачів вищої освіти, 
відображення їх академічного руху протягом періоду навчання; 

- «Електронна відомість» – облік успішності курсантів та студентів; 
- «Абітурієнт» – формування особових справ абітурієнтів за 

спеціальностями вступу, заповнення екзаменаційних відомостей з результатами 
складання вступних випробувань та формування рейтингових списків, 
відповідно до яких здійснюється зарахування; особові справи абітурієнтів, 
зарахованих на навчання, експортуються до єдиної бази даних «Офіс 
методиста»; 

- «Контрактник» – облік оплати за навчання; 
- «Документообіг» – облік нормативних документів Харківського 

національного університету внутрішніх справ та контроль за їх виконанням; 
- програмний комплекс «Автоматизована система управління навчальним 
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закладом» (навчальний модуль та веб-портал). Веб-портал забезпечує доступ 
науково-педагогічних працівників університету до розділу – «Розклад» 
(особистий, групи, викладача, кафедри). 

- «Інтранет-успішність» – доступ курсантів та студентів до даних про їх 
успішність. 
 У фінансово-економічній та управлінській сферах діяльності 
Харківського національного університету внутрішніх справ використовується 
ряд програмних комплексів. 
 Спеціалізовані системи відеоконференцзв'язку Skype для бізнесу та 
система відомчого відеоконференцзв'язку TrueConf, які забезпечують освітній 
процес у Сумській філії ХНУВС. 
 Міжнародні банки даних Інтерполу – є одним із ключових інструментів в 
боротьбі з транснаціональною злочинністю. Інформаційне наповнення банків 
даних Інтерполу здійснюється правоохоронними органами всіх держав-членів 
Інтерполу. У Харківському національному університеті внутрішніх справ 
обладнаний навчально-тренувальний центр протидії кіберзлочинності та 
моніторингу кіберпростору, який надає можливість використовувати 
Міжнародні банки даних Інтерполу у навчальному процесі. 
 Для зручного електронного листування між працівниками університету 
функціонує поштовий сервер на базі програмного забезпечення Google Apps. 
 Для забезпечення контролю доступу працівників та відвідувачів на 
територію університету використовується система контролю доступу (СКД) 
STOP-NET версії 3.5. 
 У відділі фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку функціонує 
«Комплексна система автоматизації управління бюджетною установою». Ця 
комплексна система працює у Єдиній цифровій відомчій телекомунікаційній 
мережі МВС України. 
 Інформаційно-комунікаційна мережа Харківського національного 
університету внутрішніх справ нараховує близько 1200 комп’ютерів, з яких 
90% підключені до локальної мережі, а 98 % – мають доступ до мережі 
Інтернет. Для забезпечення навчального процесу використовуються 
10 комп’ютерних класів на 190 навчальних місць з підключенням до мережі 
Інтернет. У навчальному процесі використовується 20 мобільних 
мультимедійних комплексів у навчальних підрозділах, також 40 навчальних 
аудиторій обладнано сучасними мультимедійними засобами. 
 Крім того, для покращення якості навчання, забезпечення практичної 
спрямованості в питаннях вмілого використання та застосування вогнепальної 
зброї під час виконання службових обов'язків працівниками поліції, 
приміщення тиру обладнано універсальним мультимедійним інтерактивним 
тиром «Інгул», який дозволяє вести прицільну стрільбу з лазерної імітаційної та 
бойової зброї. 

Для забезпечення надійного функціонування контрольно-пропускної 
системи, інфраструктури та цілісності матеріально-технічної бази університету 
впроваджено централізовану систему відео спостереження. 
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5. Розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством. 
Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу 
вищої освіти 
Назва документа або вид 

інформації 
Нормативний акт, який 

передбачає оприлюднення 
документа або інформації 

Посилання на документ або 
інформацію на офіційному веб-

сайті закладу вищої освіти 
Статут (інші установчі 
документи) 

ч. 3 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту», ч. 2 
ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/reg
ulations.pdf 

Документи закладу 
вищої освіти, якими 
регулюється порядок 
здійснення освітнього 
процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/pri
ciple_education_KhNUVS_.pdf 

Інформація про 
структуру та склад 
керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту», ч. 2 
ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/uk/dir/348/kerivnytst
vo 
http://univd.edu.ua/uk/dir/9/pidrozdily-
universytetu 

Кошторис закладу вищої 
освіти та всі зміни до 
нього 

ч. 4 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту» 

http://univd.edu.ua/uk/dir/1600/koshtory
s-kharkivskogo-natsionalnogo-
universytetu-vnutrishnikh-sprav 

Звіт про використання та 
надходження коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту» 

http://univd.edu.ua/uk/dir/1601/zvit-pro-
vykorystannya-ta-nadkhodzhennya-
koshtiv 

Інформацію щодо 
проведення тендерних 
процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту» 

http://univd.edu.ua/uk/dir/1568/derzhav
ni-zakupivli 
https://prozorro.gov.ua/plan/search?edrp
ou=08571096 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону України 
«Про вищу освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/staf
f_list.pdf 

Ліцензія на провадження 
освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/lice
nse.pdf 

Сертифікати про 
акредитацію освітніх 
програм, сертифікат про 
інституційну 
акредитацію (за 
наявності) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/cert
ificate.pdf 
http://univd.edu.ua/files/generaldocs/cert
ificate2013.pdf 

Освітні програми, що 
реалізуються в закладі 
освіти, та перелік 
освітніх компонентів, що 
передбачені відповідною 
освітньою програмою 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту», п. 2 наказу 
МОН України від 30 
жовтня 2017 р. № 1432, 
зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції 
України 21 листопада 
2017 р. за № 1423/31291. 

http://univd.edu.ua/uk/dir/1943/osvitno-
profesiyni-programy-drugogo--
magisterskogo--rivnya-vyshchoi-osvity 
http://univd.edu.ua/uk/dir/1942/osvitno-
profesiyni-programy-pershogo--
bakalavrskogo--rivnya-vyshchoi-osvity 

Ліцензований обсяг та ч. 2 ст. 30 Закону України http://univd.edu.ua/files/generaldocs/inf
orm_edu_activity.pdf 
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фактична кількість осіб, 
які навчаються у закладі 
освіти 

«Про освіту» https://registry.edbo.gov.ua/university/1
45/specialities/ 
https://registry.edbo.gov.ua/university/1
45/ 

Мова (мови) освітнього 
процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
opp2mast05.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
opp2mast07.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
opp2mast08_1.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
opp2mast12.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
opp2mast08_2.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
opp2mast26.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach05.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach07.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach08_1.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach08_2.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach12_1.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach12_2.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach26_1.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
oop1bach26_2.pdf 

Наявність вакантних 
посад, порядок і умови 
проведення конкурсу на 
їх заміщення (у разі його 
проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/con
test.pdf 

Матеріально-технічне 
забезпечення закладу 
освіти (згідно з 
ліцензійними умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/uk/dir/1949/osoblyv
osti-khnuvs 
http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
expert_conclusions_081_law_bachelor.p
df 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_262_law_enforce_
master.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_125_cyber_master_.
pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_072_finance_master
.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
add_expert_conclusions_072_finance_m
aster.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_053_psy_master.pdf 
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http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_081_law_master.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_081_police_master.
pdf 

Напрями наукової та/або 
мистецької діяльності 
(для закладів вищої 
освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/uk/dir/176/naukova-
diyalnist 
http://univd.edu.ua/uk/dir/1507/spetsiali
zovani-vcheni-rady 

Наявність гуртожитків та 
вільних місць у них, 
розмір плати за 
проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/ca
mpus.pdf 

Результати моніторингу 
якості освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/articles/162874/
expert_conclusions_081_law_bachelor.p
df 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_262_law_enforce_
master.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_125_cyber_master_.
pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_072_finance_master
.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
add_expert_conclusions_072_finance_m
aster.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_053_psy_master.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_081_law_master.pdf 
http://univd.edu.ua/files/articles/162875/
expert_conclusions_081_police_master.
pdf 

Річний звіт про 
діяльність закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/zvit_rector/repo
rt_rector_31102018.pdf 

Правила прийому до 
закладу освіти у 
відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/enrollee/pravila
_2018_v2.pdf 

Умови доступності 
закладу освіти для 
навчання осіб з 
особливими освітніми 
потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/sup
port.pdf 

Розмір плати за 
навчання, підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення кваліфікації 
здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/pub
lic_services_regulation.pdf 
http://univd.edu.ua/files/finance/vartist2
018.pdf 

Перелік додаткових 
освітніх та інших послуг, 
їх вартість, порядок 
надання та оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про освіту» 

http://univd.edu.ua/files/generaldocs/pub
lic_services_regulation.pdf 
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. 

 
Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти (денна форма навчання) 
        
Ступінь 
(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість Проходили 
стажування 
в іноземних 

ЗВО 

Здобули 
призові 
місця 

Іноземних 
громадян 

Громадян 
з країн 
членів 
ОЕСР 

бакалавр 053 Психологія 153 0 2 0 0 

бакалавр 072 
Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

23 0 0 1 0 

бакалавр 081 Право 1482 0 32 76 0 
бакалавр 125 Кібербезпека 136 0 2 6 0 

бакалавр 262 Правоохоронна 
діяльність 911 0 4 22 0 

бакалавр 6.03
0102 Психологія 44 0 0 0 0 

бакалавр 6.03
0401 Правознавство 101 0 8 0 0 

магістр 053 Психологія 29 0 0 0 0 

магістр 072 
Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

15 0 0 0 0 

магістр 081 Право 182 0 4 6 0 
магістр 125 Кібербезпека 1 0 0 0 0 

магістр 262 Правоохоронна 
діяльність 178 0 3 0 0 

доктор 
філософії 081 Право 44 0 0 0 0 

доктор 
наук 081 Право 5 0 0 0 0 

Разом:  3304 0 55 111 0 

   П1 П2 П3 П4 П5 
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Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 
       

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, відділ 
тощо 

К
іл

ьк
іс

ть
 Проход

или 
стажува

ння в 
іноземн
их ЗВО 

Здійснювали 
наукове 

керівництво 
(консультуван
ня) не менше 

п’ятьох 
здобувачів 
наукових 

ступенів, які 
захистилися в 

Україні 

Науково-
педагогічні 
працівники, 

науковий 
ступінь 
та/або 
вчене 
звання 

Науково-
педагогічні 
працівники, 

доктори 
наук та/або 
професори 

Ректорат 3 0 2 3 2 

  Секретаріат вченої 
ради 3 0 1 3 1 

  Відділ організації 
наукової роботи 6 0 0 4 0 

  
Відділ організації 
освітньо-наукової 
підготовки 

1 0 0 1 1 

  

Науково-дослідна 
лабораторія з 
проблем протидії 
злочинності 

8 0 0 5 0 

  Кафедра військової 
підготовки 7 0 0 2 0 

Факультет 
№ 1 

Адміністративний 
склад 2 0 1 2 1 

Кафедра теорії та 
історії держави  і 
права 

11 4 2 11 3 

Кафедра 
кримінального 
процесу та 
організації 
досудового слідства 

11 4 1 8 1 

Кафедра 
криміналістики та 
судової 
експертології 

13 7 1 10 2 

Кафедра іноземних 
мов 16 3 0 4 0 

Кафедра 
кримінального права 
і кримінології 

17 5 2 17 4 
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Факультет 
№ 2 

Адміністративний 
склад 2 0 0 2 1 

Кафедра трудового 
та господарського 
права 

6 0 1 6 1 

Кафедра 
українознавства 6 1 0 3 1 

Кафедра спеціальної 
фізичної підготовки 28 1 0 7 0 

Кафедра соціальних 
та економічних 
дисциплін 

7 0 0 7 0 

Кафедра оперативно-
розшукової 
діяльності та 
розкриття злочинів 

11 1 2 11 2 

Факультет 
№ 3 

Адміністративний 
склад 3 0 1 3 1 

Кафедра 
адміністративного 
права і процесу 

9 0 4 9 3 

Кафедра вогневої 
підготовки 10 0 0 1 0 

Кафедра 
адміністративної 
діяльності поліції 

9 5 2 9 3 

Кафедра педагогіки 
та психології 7 1 3 7 1 

Кафедра тактичної 
та тактико-
спеціальної 
підготовки 

11 0 0 4 1 

Факультет 
№ 4 

Адміністративний 
склад 2 0 1 2 0 

Кафедра 
інформаційних 
технологій 

12 0 1 8 1 

Кафедра цивільного-
правових дисциплін 11 0 1 10 1 

Кафедра 
кібербезпеки 7 0 0 5 0 

Кафедра 
конституційного і 
міжнародного права 

8 1 0 8 0 

Факультет 
№ 5 

Адміністративний 
склад 2 0 0 1 0 

Факультет Адміністративний 2 0 1 2 1 
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№ 6 склад 

Кафедра цивільного 
права та процесу 18 2 3 16 3 

Кафедра 
кримінально-
правових дисциплін 

26 1 5 24 7 

Кафедра правового 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

20 3 1 20 1 

Кафедра економіки 
та фінансів 6 2 0 5 3 

Кафедра 
загальноправових 
дисциплін 

27 1 4 23 5 

Кафедра соціології 
та психології 26 1 2 19 4 

Кафедра соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

13 0 2 11 4 

Сумська 
філія 

Кафедра 
гуманітарних 
дисциплін 

8 0 0 4 0 

Кафедра юридичних 
дисциплін 18 0 1 10 3 

Кафедра соціально-
економічних 
дисциплін 

5 0 0 5 0 

Разом:  418 43 45 312 62 

  П6 П7 П8 П9 П10 
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Таблиця 4. Наукометричні показники 
       

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, 
відділ тощо 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
наукового, 

науково 
педагогічного 

працівника 

ID Scopus (за 
наявності) 

Індекс 
Гірша 
Scopus 

ID Web of 
Science 

Індекс 
Гірша 
Web of 
Science 

 Ректор 
Сокуренко 
Валерій 
Васильович 

57205147872   B-9017-2018 1 

 Перший 
проректор 

Швець Дмитро 
Володимирович     B-9071-2018 1 

 Проректор Бурдін Михайло 
Юрійович 

  B-8227-2018  

 Учений 
секретар 

Могілевський 
Леонід 
Володимирович 

    K-2986-
2016 1 

 

Науково-
дослідна 
лабораторія з 
проблем 
протидії 
злочинності 

Бугайчук 
Костянтин 
Леонідович 

    I-5612-2016 1 

 

Науково-
дослідна 
лабораторія з 
проблем 
протидії 
злочинності 

Сердюк Олексій 
Олександрович 56857350300   L-4990-2019  

Факультет  
№ 1 Декан 

Музичук 
Олександр 
Миколайович 

57205718949    

Факультет  
№ 1 

Кафедра 
кримінального 
процесу та 
організації 
досудового 
слідства  

Глобенко 
Геннадій 
Іванович 

57207300287    

Факультет  
№ 1 

Кафедри 
кримінального 
права і 
кримінології 

Казначеєва 
Дар’я 
Володимирівна 

57205414835    

Факультет  
№ 1 

Кафедра 
кримінального 
процесу та 
організації 
досудового 
слідства  

Фоміна Тетяна 
Григорівна 57207305681    
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Факультет  
№ 1 

Кафедра 
кримінального 
процесу та 
організації 
досудового 
слідства 

Юхно 
Олександр 
Олександрович 

57207295894    

Факультет  
№ 2 

Кафедра 
соціальних та 
економічних 
дисциплін  

Дядін Андрій 
Сергійович 57207303274    

Факультет  
№ 2 

Кафедра 
трудового та 
господарськог
о права 

Мельник 
Костянтин 
Юрійович 

57208034072    

Факультет  
№ 2 

Кафедра 
соціальних та 
економічних 
дисциплін 

Ткаченко Сергій 
Олександрович 57208034180     

Факультет 
№ 3 

Кафедра 
адміністративн
ої діяльності 
поліції 

Казанчук Ірина 
Дмитрівна 57200687405 1     

Факультет 
№ 3 

Кафедра 
адміністративн
ої діяльності 
поліції 

Качинська 
Мар’яна 
Олександрівна 

57207203912    

Факультет 
№ 3 

Кафедра 
адміністративн
ого права і 
процесу 

Кириченко 
Ольга Юріївна 57205713561    

Факультет 
№ 3 

Кафедра 
адміністративн
ого права і 
процесу  

Комзюк 
Анатолій 
Трохимович 

57208076556    

Факультет 
№ 3 

Кафедра 
адміністративн
ого права і 
процесу  

Салманова 
Олена Юріївна  57205713598    

Факультет 
№ 3 

Кафедра 
адміністративн
ої діяльності 
поліції 

Шатрава Сергій 
Олександрович     G-8140-

2019 1 

Факультет 
№ 4 

Кафедра 
кібербезпеки  

Гнусов Юрій 
Валерійович 57203656569    

Факультет 
№ 4 

Кафедра 
інформаційних 
технологій 

Можаєв 
Олександр 
Олександрович 

57200687405 1     

Факультет 
№ 4 

Кафедра 
кібербезпеки 

Онищенко Юрій 
Миколайович 57195524203    
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Факультет 
№ 4 

Кафедра 
кібербезпеки 

Світличний 
Віталій 
Анатолійович 

57200138707    

Факультет 
№ 4 

Кафедра 
інформаційних 
технологій 

Струков 
Володимир 
Михайлович 

57201781537    

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
правового 
забезпечення 
господарської 
діяльності  

Гетманець 
Ольга Петрівна 57205414175     

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
цивільного 
права та 
процесу 

Жорнокуй Юрій 
Михайлович 57203966609    

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
загальноправо
вих дисциплін 

Зозуля Ігор 
Вікторович 

  J-1707-2019  

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
правового 
забезпечення 
господарської 
діяльності  

Коробцова 
Дар’я 
Вікторівна 

57205414638    

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
правового 
забезпечення 
господарської 
діяльності  

Котляр Андрій 
Олексійович 57205414152  

 

 

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
загальноправо
вих дисциплін 

Пайда Юрій 
Юрійович 57207570571  

 

 

Факультет  
№ 6 

Кафедра 
загальноправо
вих дисциплін 

Синявська 
Олена 
Юхимівна 

56857490400  

 

 

Сумська 
філія 

Кафедра 
юридичних 
дисциплін  

Горобець 
Наталія 
Олександрівна 

57203971081  

 

 

Сумська 
філія 

Кафедра 
соціально-
економічних 
дисциплін 

Лук’янихіна 
Олена 
Анатоліївна 

56638615700 1 

 

  

Сумська 
філія 

Кафедра 
юридичних 
дисциплін  

Маркова Олена 
Олегівна 57194871775  

 

 

Сумська 
філія 

Кафедра 
юридичних 
дисциплін  

Садикова Яна 
Михайлівна 57203975840  

 

 

Разом:      3   5 

    П12  П13 
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Таблиця 5. 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 

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, 
відділ 
тощо 

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

педагогічного 
працівника 

Кількість 
публікацій 

Scopus 

Назва та 
реквізити 

публікацій 
Scopus 

(прирівняні 
відзнаки) 

Кількість 
публікацій 

Web of 
Science 

Назва та 
реквізити 

публікацій 
Web of Science 

(прирівняні 
відзнаки) 

       
Разом:  0 0 0 0 

 П14     
 

Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

  
 Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових 
журналів, які входять з 
ненульовим коефіцієнтом 
впливовості до 
наукометричних баз 

П17 0  

Кількість спеціальностей П18 14 Бакалавр – 5: (053) Психологія; (072) Фінанси, 
банківська справа та страхування; (081) Право; (125) 
Кібербезпека; (262) Правоохоронна діяльність; 
Магістр – 5: (053) Психологія; (072) Фінанси, 
банківська справа та страхування; (081) Право; (125) 
Кібербезпека; (262) Правоохоронна діяльність; 
Доктор філософії – 4: (011) Науки про освіту; (011) 
Освітні, педагогічні науки (053) Психологія; (081) 
Право. 

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

П19 33 Зокрема, програмні продукти:  
для організації діловодства в навчальній установі 
"Офіс методиста", свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір №13424 від 15.06.2005; 
для забезпечення ефективного обліку корпоративних 
інформаційних даних "Соломон Про" (система 
управління інформаційними ресурсами)" , свідоцтво 
про реєстрацію авторського права на твір № 14962 
від 17.12.2005. 

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

П20 0  
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За таблицею 7 «Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному 
державному кваліфікаційному іспиті» Харківський національний університет 
показників не має через те, що здобувачі вищої освіти уніерситету, які 
навчались на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2018 році не брали 
участь у складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 
 
Таблиця 8. Значення порівняльних показників 
1а 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 

53,29 

П1/П10 

1б 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 

10,59 

П1/П9 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час 
складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
продемонстрували результати в межах 25 відсотків 
кращих серед учасників відповідного іспиту протягом 
звітного періоду (крім закладів вищої освіти, які не 
здійснюють  підготовку фахівців на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, 
для яких передбачено атестацію у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту) 

  

П21 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання, які не менше трьох місяців протягом звітного 
періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися 
(стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти 
(наукових установах) за межами України, приведена до 
100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

0 

П2*100/П1 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, 
які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або 
із завершенням у звітному періоді стажувалися, 
проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої 
освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та 
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 працівників, які 

10,29 

П7*100/П6 
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працюють у закладі вищої освіти за основним місцем 
роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду 

5 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 

1,66 

П3*100/П1 

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

111,00 

П4 

7 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) 

0 

П5 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-
педагогічних 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 

0,02 

(П12+П13)/
П6 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, 
які мають не менше п’яти наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які на час публікації було 

0 
П14*100/П6 
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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 

10 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 спеціальностей, з яких здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої 
освіти станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду 

0 

П17/П18 

11 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 науково-
педагогічних і наукових працівників, які працюють у 
закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 
на 31 грудня останнього року звітного періоду 

10,77 

П8*100/П6 

12 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 

7,89 

П19*100/П6 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 
комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його 
науково-педагогічними та науковими працівниками, які 
працюють у ньому на постійній основі у звітному 
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 

0 

П20*100/П6 

 


