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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого виконує всі 

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. 

Закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти,  затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187, повністю виконуються. 

На виконання названих Законів в Університеті вжиті або знаходяться на 

стадії реалізації заходи, передбачені Стратегічним планом розвитку Університету 

на 2018-2024 роки, який був затверджений рішенням вченої ради (протокол № 10 

від 23.06.2018 р.); Колективним договором на 2017-2020 роки, схваленим 

конференцією трудового колективу (протокол № 2 від 27.12.2016 р.); Планом 

заходів реалізації Стратегії розвитку Університету, затвердженим рішенням вченої 

ради Університету (протокол № 36  від 25.01.2018 р.) та іншими документами. 

У 2018 році затверджений Статут Національного юридичного Університету 

імені Ярослава Мудрого з врахуванням всіх вимог законів України «Про освіту» і 

http://nlu.edu.ua/


2 
 

«Про вищу освіту», який схвалений конференцією трудового колективу 

Університету. Створено вчену раду Університету відповідно до вимог 

законодавства, сформовано її робочі органи. До складу вченої ради входять більше 

10% представників студентства. Цього ж року розпочала роботу науково-

методична рада Університету. 

МОН України за поданням Університету затверджено новий склад 

наглядової ради університету із представників різних сфер і галузей діяльності. 

Опрацьовані і схвалені рішеннями вченої ради Університету, введені в дію 

наказом ректора або затвердженні наказом ректора наступні локальні нормативно-

правові акти: 

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (ЗАТВЕРДЖЕНО 

конференцією трудового колективу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (протокол № 1 від 26 квітня 2016 року) зі змінами внесеними на 

конференції трудового колективу (протокол № 1 від 05 січня 2018 року)). 

2. Положення про кадрову комісію Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено вченою радою Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 8 від 25 лютого 

2018 р.) Введено в дію наказом ректора від 26 квітня 2018 р. № 105)). 

3. Положення про конкурсний відбір, призначення на посади та 

продовження трудових правовідносин із науковими, науково-педагогічними і 

педагогічними працівниками Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (Затверджено вченою радою Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 6 від 26 лютого 2018 р.). 

Введено в дію наказом ректора від 2 березня 2018 р. № 66.)). 

4. Зміни та доповнення № 1 до колективного договору (Схвалено 

конференцією трудового колективу протокол № 1 від 5 січня 2018 р.). 

5. Статут Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (нова редакція (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України № 688 від 25.06.2018 р. Погоджено конференцією трудового колективу 

Університету (протокол № 2 від 16 квітня 2018 р.)). 

6.  Типова посадова інструкція завідувача кафедри Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено наказом ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 48 від 

09.02.2018р.). 

7. Типова посадова інструкція професора кафедри Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено наказом ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 48 від 

09.02.2018р.). 

8. Типова посадова інструкція доцента кафедри Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено наказом ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 48 від 

09.02.2018р.). 

9. Типова посадова інструкція асистента кафедри Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено наказом ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 48 від 

09.02.2018р.). 
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10. Положення про Інститут післядипломної освіти Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено Рішенням вченої 

ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від «25» 

квітня 2018 року № 8. Введено в дію наказом ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого від « 26» квітня 2018 року № 105). 

11. Положення про Міжнародно-правовий факультет Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено Рішенням вченої 

ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від «25» 

квітня 2018 року № 8. Введено в дію наказом ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого від «26» квітня 2018 року № 105). 

12. Положення про факультет правосуддя Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено Рішенням вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від «25» квітня 

2018 року № 8. Введено в дію наказом ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого від «26» квітня 2018 року № 105). 

13. Положення про Слідчо-криміналістичний інститут Національного 

юридичного Університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено Рішенням вченої 

ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від «25» 

квітня 2018 року № 8. Введено в дію Наказом ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого від «26» квітня 2018 року № 105)). 

14. Положення Про Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено 

Рішенням вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого від «25» квітня 2018 року № 8. Введено в дію наказом ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від «26» квітня 

2018 року № 105). 

15. Положення про Фінансово-правовий факультет Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено Рішенням вченої 

ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від « 26 » 

лютого 2018 року № 6. Введено в дію наказом ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого від « 02 » березня 2018 року № 66). 

16. Положення про Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого («Затверджено» Рішенням 

Вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ( 

протокол № 4 від 26 жовтня 2018 року). Введено в дію наказом ректора 

Університету №  255 від 29 жовтня 2018 року). 

17. Положення про Наукову бібліотеку Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено Вченою радою Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 2 від « 21 » 

вересня 2018 р.) Введено в дію наказом ректора Університету від «24» вересня 

2018 р. № 232). 

18. Положення про комісію з академічної етики Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Затверджено рішенням вченої 

ради Університету (протокол № 1 від 31.08.2018р.), введеним в дію наказом 

ректора № 204 від 31.08.2018р.)). 

Наказом ректора здійснено закріплення кафедр за інститутами 

(факультетами), однак, враховуючи вимоги щодо створення вчених рад у цих 
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структурних підрозділах і визначені в Законі та делеговані їм вченою радою 

Університету повноваження, вона продовжується, що пов’язано із оптимізацією 

структури Університету, уточненням статусу інститутів та факультетів, 

створенням нових і реорганізацією існуючих кафедр, інших структурних 

підрозділів. 

Зважаючи на те, що вже оголошено прийом на навчання в бакалавратуру та 

магістратуру, вирішення питань реорганізації інститутів, факультетів, кафедр буде 

здійснено після завершення вступних перегонів на 2018-2019 навчальний рік. У 

цей же період будуть створенні в інститутах (факультетах)  вчені ради і 

затверджено положення про ці підрозділи 

 Ведеться й інша робота із виконання сіх вимог, особливо тих, що були 

визначені у зв’язку з прийняттям Закону України «Про освіту» і внесенням ним 

змін до Закону України «Про вищу освіту». Зокрема стосовно: 

- академічної доброчесності, забезпечення ефективної системи запобігання і 

виявлення академічного плагіату; 

- щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників; 

- якості вищої освіти, її відповідності вимогам, визначеним законодавством, 

стандартам вищої освіти; 

- системи внутрішнього забезпечення якості освіти, всього освітнього 

процесу, видів навчальної роботи; 

- розробки кодексу академічної етики і виконанню інших вимог чинних 

нормативно-правових актів у галузі освіти і науки. 

  
Відомості щодо проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Провадження освітньої діяльності у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого та відокремлених структурних підрозділах 

здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ 

№ 636121 від 15.04.2015 р.) за наступними галузями знань та спеціальностями: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 

за першим (бакалаврським) рівнем: 

08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 4650 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 р.  № 1565); 

08 «Право» 082 «Міжнародне право» ліцензований обсяг 100 осіб (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р. № 1565); 

29 «Міжнародні відносини» 293 «Міжнародне право» ліцензований обсяг 

150 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. №491-л);          

05 «Соціальні та поведінкові науки»  051 «Економіка» ліцензований обсяг 

100 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2018 р. №90-л); 

07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» ліцензований 

обсяг 150 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. №491-

л); 

07 «Управління та адміністрування» 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ліцензований обсяг 150 осіб наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2018 р. № 129-л). 

 за другим (магістерським) рівнем: 
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08 «Право»  081 «Право» ліцензований обсяг 4100 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565); 

08 «Право»  082 «Міжнародне право» ліцензований обсяг 100 осіб (наказ 

Міністерства освіти і науки України  від 30.06.2016№1397-л); 

29 «Міжнародні відносини» 293 «Міжнародне право» ліцензований обсяг 

150 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. №491-л); 

05 «Соціальні та поведінкові науки»  051 «Економіка» ліцензований обсяг 

100 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2018 р. №90-л); 

07 «Управління та адміністрування»  073 «Менеджмент» ліцензований 

обсяг 150 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. №491-

л). 

 

Полтавський юридичний інститут:  

за першим (бакалаврським) рівнем: 

08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 375 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565). 

за другим (магістерським) рівнем: 

08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 100 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565). 

 

Полтавський юридичний коледж:   

молодші спеціалісти: 

 08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 150 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565). 

 

Інститут управління і права: 

за першим (бакалаврським) рівнем: 

08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 100 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 21.02.2018 р. №139-л); 

07 «Управління та адміністрування» 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ліцензований обсяг 50 осіб (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565); 

07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» ліцензований 

обсяг 55 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565). 

за другим (магістерським) рівнем: 

08 «Право»  081 «Право» ліцензований обсяг 100 осіб (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 р. № 1565). 

 

Підготовка докторів філософії   

08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 75 осіб (наказ Міністерства 

освіти і  науки України від 23.06.2016 р. №707); 

08 «Міжнародні відносини» 082 «Міжнародне право» ліцензований обсяг 

15 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 р. №707); 

29 «Міжнародні відносини» 293   «Міжнародне право» ліцензований обсяг 

15 осіб (наказ Міністерства освіти і  науки України від 23.06.2016 р. №707). 
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Сертифікати про акредитацію Університету 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого: 

Визнано акредитованим за стаусом вищого навчаного закладу IV (четвертого) 

ступеня . 

Сертифікат про акредитацію серія РД-IV № 2172390  

строк дії сертифіката до 1 липня 2024 р.  

Визнано акредитованим за ІІ (другим) рівнем з напряму (спеціальності)  

0304 «Право» 6.030401 «Правознавство». 

Сертифікат про акредитацію серія НД-ІІ  № 2126429  

строк дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

Визнано акредитованим за ІІІ (третім) рівнем з напряму (спеціальності) 

 0304 «Право» 7.03040101 «Правознавство». 

Сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ  № 2126430  

строк дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

Визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем з напряму (спеціальності) 0304 

«Право» 8.03040101 «Правознавство». 

Сертифікат про акредитацію серія НД- IV  № 2126431   

строк дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

Визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем з напряму (спеціальності) 1801 

«Специфічні категорії» 8.18010003 «Судова експертиза». 

Сертифікат про акредитацію серія НД- IV  № 2126432   

строк дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

Визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем з напряму (спеціальності) 1801 

«Специфічні категорії» 8.18010011 «Інтелектуальна власність». 

Сертифікат про акредитацію серія НД- IV  № 2172389   

строк дії сертифіката до 1 липня 2024 р. 

Визнано акредитованим за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 082 (293) «Міжнародне право»  

освітньо-професійна програма «Міжнародне право» . 

Сертифікат про акредитацію серія УД № 21005165  

строк дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

 

Полтавський юридичний інститут: 

Визнано акредитованим за рівнем  вищої освіти магістр  

галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право». 

Сертифікат про акредитацію серія УД № 21001661 

строк дії сертифіката до 1 липня 2020 р. 

 

Інститут управління і права: 

Визнано акредитованим за IV (четвертим) рівнем з напряму (спеціальності) 0304 

«Право» 8.03040101 «Правознавство». 

Сертифікат про акредитацію серія НД- IV  № 1185606   

строк дії сертифіката до 1 липня 2022 р. 

Визнано акредитованим за рівнем  вищої освіти магістр  

галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право». 

Сертифікат про акредитацію серія УД № 21001663 

строк дії сертифіката до 1 липня 2022 р. 
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Визнано акредитованим за рівнем  вищої освіти бакалавр  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Сертифікат про акредитацію серія УД № 21001662 

строк дії сертифіката до 1 липня 2019 р. 

Визнано акредитованим за ІІ (другим) рівнем з напряму (спеціальності)  

0305 «Економіка та підприємництво» 6.030508 «Фінанси і кредит». 

Сертифікат про акредитацію серія НД-ІІ  № 2173231  

строк дії сертифіката до 1 липня 2019 р. 

 

Чинна система внутрішнього забезпечення якості  освіти в Університеті 

розроблена згідно з Положенням про порядок проведення заміру залишкових 

знань студентів, затвердженого наказом ректора університету від 14.02.2013 р. № 

69-С, і Положенням про моніторинг знань студентів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, затверджим наказом ректора університету 

від 26.06.2015 р. №127. 

Система забезпечення і моніторингу якості вищої освіти націлена на 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового 

переходу до прозорих методик оцінювання та застосування  багатобальних 

оцінювальних шкал, диференційованих підходів до оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти.  

 В Університеті чинна модель контрольно-оцінювальної системи, що 

базується на таких структурних елементах: навчальні параметри (теоретичні 

елементи навчального матеріалу; практичні уміння і навики; самостійна і наукова 

робота); шкала й критерії оцінювання; інтервальна шкала переходу до оцінок 

ЄКТС; форми поточного й підсумкового контролю результатів навчання 

здобувачів вищої освіти тощо.  

            «Положення  про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого» буде 

використовуватися починаючи з 2019-2020 навчального року.  

2) 09 лютого 2018 року фахівці  програми «Нове правосуддя» за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) підготували та презентували 

Звіт із рекомендаціями по вдосконаленню внутрішньої політики забезпечення 

якості правничої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

якості правничої освіти в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції (звіт 

розміщений на сайті Університету). 

3) Відсутні порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

4) Наявне єдине інформаційне середовище, в якому забезпечується 

автоматизація основних процесів діяльності – портал АСУ навчальним процесом. 

(див. додаток №1)   
5) Обов’язкова інформація розміщена на офіційному веб-сайті 

http://nlu.edu.ua університету.  

 

 

 

http://nlu.edu.ua/
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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» 

https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0

%B0%D1%82%D1%83%D1%82-

%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1

%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/  

Документи 

закладу вищої 

освіти, якими 

регулюється 

порядок 

здійснення 

освітнього 

процесу 

ч. 3 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc

%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%

d0%bd%d1%82%d0%b8/ 

 

Інформація про 

структуру та 

склад керівних 

органів 

ч. 3 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту», ч. 2 ст. 

30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://nlu.edu.ua/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82

%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82/ 

 

Кошторис 

закладу вищої 

освіти та всі 

зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

https://nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1

%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf 

Звіт про 

використання 

та надходження 

коштів 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/Zvit_nadh_vykor_kosh

tiv_20181010.pdf 

Інформацію 

щодо 

проведення 

тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc

%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%

d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d

0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-

%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%

d0%b2%d0%bb%d1%96/ 

https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82/
https://nlu.edu.ua/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82/
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf
https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/Zvit_nadh_vykor_koshtiv_20181010.pdf
https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/Zvit_nadh_vykor_koshtiv_20181010.pdf
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%96/
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Штатний 

розпис 

ч. 4 ст. 79 

Закону України 

«Про вищу 

освіту» 

https://nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/03/Штатний-розпис.pdf 

 

Ліцензія на 

провадження 

освітньої 

діяльності 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5

%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-

%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1

%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B8/ 

Сертифікати 

про 

акредитацію 

освітніх 

програм, 

сертифікат про 

інституційну 

акредитацію (за 

наявності) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5

%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-

%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1

%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B8/ 

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. 

https://nlu.edu.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96

%d1%82%d0%b0/ 

 

Ліцензований 

обсяг та 

фактична 

кількість осіб, 

які навчаються 

у закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc

%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%9

6-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5

%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%bb%d1%96%d1%8

6%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d1%96%d0%b9%d0%

bd%d1%96-

%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Штатний-розпис.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Штатний-розпис.pdf
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
https://nlu.edu.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0/
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8%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%

bd%d1%96-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5

%d0%bd%d1%82%d0%b8/ 

Мова (мови) 

освітнього 

процесу 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/polozhennia_organi

zaciu_osvit_procesu.pdf 

Наявність 

вакантних 

посад, порядок 

і умови 

проведення 

конкурсу на їх 

заміщення (у 

разі його 

проведення) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B

C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%9

6-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82%D0%B8/ 

 

 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

закладу освіти 

(згідно з 

ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80

%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b

a%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/ 

Напрями 

наукової та/або 

мистецької 

діяльності (для 

закладів вищої 

освіти) 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://nauka.nlu.edu.ua/?cat=13 

 

Наявність 

гуртожитків та 

вільних місць у 

них, розмір 

плати за 

проживання 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

1. 

https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80

%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%

d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d

0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1

%96-

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d

0%b8-

%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%

d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/ 

2. 

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/nakaz_34_oplata_

gurtozhytkiv_20180125.pdf 

 

 

https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/
http://nauka.nlu.edu.ua/?cat=13
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d1%96%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/nakaz_34_oplata_gurtozhytkiv_20180125.pdf
https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/nakaz_34_oplata_gurtozhytkiv_20180125.pdf
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Результати 

моніторингу 

якості освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/05/2_NJ_YMLU-Assessment-

Report_UKR_final.pdf 

 

Річний звіт про 

діяльність 

закладу освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%

BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

Правила 

прийому до 

закладу освіти 

у відповідному 

році 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://vstup.nlu.edu.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B

2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1

%83/ 

Умови 

доступності 

закладу освіти 

для навчання 

осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://vstup.nlu.edu.ua/ 

 

Розмір плати за 

навчання, 

підготовку, 

перепідготовку, 

підвищення 

кваліфікації 

здобувачів 

освіти 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

http://vstup.nlu.edu.ua/files/PK_2018/vartist_navcha

nnia_2018.pdf 

 

Перелік 

додаткових 

освітніх та 

інших послуг, 

їх вартість, 

порядок 

надання та 

оплати 

ч. 2 ст. 30 

Закону України 

«Про освіту» 

https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc

%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%

d0%bd%d1%82%d0%b8/ 

 

 

 

 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/2_NJ_YMLU-Assessment-Report_UKR_final.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/2_NJ_YMLU-Assessment-Report_UKR_final.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/2_NJ_YMLU-Assessment-Report_UKR_final.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_12.2018_170x240_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://vstup.nlu.edu.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/
http://vstup.nlu.edu.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/
http://vstup.nlu.edu.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/
http://vstup.nlu.edu.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/
http://vstup.nlu.edu.ua/
http://vstup.nlu.edu.ua/files/PK_2018/vartist_navchannia_2018.pdf
http://vstup.nlu.edu.ua/files/PK_2018/vartist_navchannia_2018.pdf
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://nlu.edu.ua/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
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ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Усі кількісні показники у розділі ІІ обраховуються з точністю до сотих. 

Для цілей розрахунку наведених показників ураховуються також 

відповідні показники у відокремлених структурних підрозділах закладу вищої 

освіти. 

 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 

Ступінь (ОКР) Код та 

спеціальність 

Кількість
1 

Проходили 

стажуванн

я в інозем-

них ЗВО2 

Здобули 

призові 

місця3 

Іноземних 

громадян4 

Громадян з 

країн 

членів 

ОЕСР5 

Молодший 

спеціаліст 

081 Право 343 -  - - 

Бакалавр 081 Право 4966 26  9 1 
Бакалавр 293 МП 202   40 - 
Магістр 081 Право 2373 44  3 - 
Магістр 293 МП 57   1 - 
 Разом: 7941 70 111 53 1 

 ПІ П2 ПЗ П4 П5 

 
1
 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 
2 

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 
3 

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 
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4 
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) 
5 

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) 
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Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 

Факультет 

(Інститут) 

Кафедра 

відділ 

тощо 

Кількість
6
 Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО
?
 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультуван

ня) не менше 

п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні
8
 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

науковий 

ступінь 

та/або вчене 

звання
9
 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори
10

 

  617 1 29 

(2011-2018 рр.) 

570 102 

Разом: П6 П7 П8 П9 П10 

 
6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 
? 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 
8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 

наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових 

ступенів, які протягом звітного періоду захистилися в Україні 
9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої 

освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду і мають науковий ступінь та/або вчене звання 
10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої 

освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду і мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора 

До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем 

враховуються діячі культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних 

планів передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і 

навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності 
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майбутнього митця, які удостоєні почесних звань: “Народний артист України”, 

“Народний художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений 

діяч мистецтв України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник 

України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер народної 

творчості України. 

 

Таблиця 4. Наукометричні показники  

Факуль-

тет 

(Інсти-

тут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково- 

педагогічного 

працівника 

11 

ID Scopus 

(за наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus 

12 

ID Web 

of 

Science 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science 

13 

 ректор, 

кафедра 

кримінально-

го права № 1 

Тацій  

Василь Якович 

http://www.scopu

s.com/authid/detai

l.uri?authorId=55

135925500 

h=1   

 проректор з 

наукової 

роботи,  

кафедра 

екологічного 

права 

Гетьман  

Анатолій 

Павлович 

http://www.scopu

s.com/authid/detai

l.uri?authorId=55

131901800 

h=2   

 кафедра 

екологічного 

права 

Черкашина  

Марина 

Костянтинівна 

https://www.sco

pus.com/record/

display.uri?eid=2-

s2.0-

85044026332&ori

gin=AuthorNames

List&txGid=6eccb

0e1b53011b5935

2afdfcee8902f 

h=1  h=1 

 

 кафедра 

адміністратив

ного права та 

адміністратив

ної діяльності 

Солнцева  

Христина 

Володимирівна 

https://www.sco

pus.com/authid/d

etail.uri?authorId

=57193097041 

h=1 

 

  

 кафедра 

адміністратив

ного права та 

адміністратив

ної діяльності 

Шаповал 

Роман 

Володимирович 

https://www.sco

pus.com/authid/d

etail.uri?authorId

=57188874317 

h=1   

 кафедра 

господарсько-

го права 

Битяк  

Олексій 

Юрійович 

   h=1 

 кафедра 

земельного та 

Ігнатенко 

Ірина 

   h=1 
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аграрного 

права 

Володимирівна 

 кафедра 

земельного та 

аграрного 

права 

Санніков 

Дмитро 

Валерійович 

https://www.sco

pus.com/authid/d

etail.uri?authorId

=57200534179 

h=2   

 кафедра 

іноземних 

мов № 3 

Голубнича 

Людмила 

Олександрівна 

  http://w

ww.resea

rcherid.co

m/rid/M-

9616-

2018 

h=1 

 кафедра 

криміналісти-

ки 

Іванов 

Володимир 

Георгійович 

http://www.scopu

s.com/authid/detai

l.uri?authorId=56

438476300 

h=1 http://ww

w.researc

herid.com

/rid/H-

8340-

2018 

h=1 

 кафедра 

криміналісти-

ки 

Ломоносов  

Юрій 

В`ячеславович 

http://www.scop

us.com/authid/de

tail.uri?authorId=

14119801200 

h=1 http://ww

w.researc

herid.com

/rid/U-

6360-

2017 

h=1 

 кафедра 

міжнародного 

права 

Сердюк  

Олександр 

Васильович 

https://www.sco

pus.com/authid/d

etail.uri?authorId

=56419848700 

h=2  h=1 

 кафедра 

філософії 

Дзьобань  

Олександр 

Петрович 

  http://w

ww.resea

rcherid.co

m/rid/Y-

1442-

2018 

h=1 

 

 кафедра 

фізичного 

виховання №1 

Коломийцева 

Ольга 

Едуардівна 

  http://ww

w.researc

herid.com

/rid/D-

2315-

2018 

h=1 

 лабораторія 

організації 

дистанційної 

освіти 

заочного 

факультету №1 

Карасюк 

Володимир 

Васильович 

https://www.scop

us.com/authid/det

ail.uri?authorId=5

5135925400 

h=1   

 відділ 

інформацій-

них 

Іванов  

Станіслав 

Миколайович 

https://www.sco

pus.com/record/

h=1   
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технологій та 

комп'ютерно-

го 

забезпечення 

наукової 

бібліотеки 

display.uri?eid=2-

s2.0-

84858835206&ori

gin=AuthorNames

List&txGid=095fef

12abe764d8e61a

cc1d68a6cc03 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

кримінально-

го та 

адміністра-

тивного права 

і процесу 

Гуторова 

Наталя 

Олександрівна 

  http://ww

w.researc

herid.com

/rid/Y-

1719-

2018 

h=1 

 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

кримінально-

го та 

адміністра-

тивного права 

і процесу 

Грекова 

Марина 

Миколаївна 

   h=1 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

цивільного, 

господарськ-

ого та 

екологічного 

права 

Батигіна  

Олена 

Михайлівна 

   h=1 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

цивільного, 

господарсько-

го та 

екологічного 

права 

Гаркуша  

Андрій 

Олександрович 

https://www.sco

pus.com/authid/d

etail.uri?authorId

=57194759330 

h=1 http://ww

w.researc

herid.com

/rid/J-

5470-

2018 

h=2 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

цивільного, 

господарсь-

кого та 

екологіч-ного 

права 

Греков  

Євген 

Анатолійович 

  http://ww

w.researc

herid.com

/rid/G-

6256-

2018  

h=1 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

цивільного, 

господарсько-

го та 

екологічного 

права 

Пашков  

Віталій 

Михайлович 

https://www.sco

pus.com/authid/d

etail.uri?authorId

=57194759480 

h=1 http://ww

w.researc

herid.com

/rid/W-

2896-

2017 

h=1 

Полтавсь

кий 

юридич-

ний 

інститут 

кафедра 

цивільного, 

господарсько-

го та 

екологічного 

права 

Троцька  

Марина 

Василівна 

   h=1 

 Разом:   16  17 

http://www.researcherid.com/rid/G-6256-2018
http://www.researcherid.com/rid/G-6256-2018
http://www.researcherid.com/rid/G-6256-2018
http://www.researcherid.com/rid/G-6256-2018
http://www.researcherid.com/rid/G-6256-2018
http://www.researcherid.com/rid/G-6256-2018
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    П12  П13 

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

(який працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 

31 грудня останнього року звітного періоду), який має ненульовий індекс Гірша 

хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science 
12 Сума значень 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 наукометричній базі 

Scopus 
13 Сума значень 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 наукометричній базі 

Web of Science 

 

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 

 
Факуль

тет 

(Інсти-

тут) 

Кафедра, 

відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково- 

педагогічного 

працівника 

14 

К
іл

ь
к
іс

ть
 п

у
б

л
ік

ац
ій

 

S
co

p
u
s 

1
5
 

 

Назва та реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні 

відзнаки) 
К

іл
ь
к
іс

ть
 п

у
б

л
ік

а-

ц
ій

 W
eb

 o
f 

S
ci

en
ce

 

1
6
 

 

Назва та 

реквізити 

публікацій Web 

of Science 

(прирівняні 

відзнаки) 

 кафедра 

адміністра-

тивного 

права та 

адміністра-

тивної 

діяльності 

Шаповал 

Роман 

Володимиро-

вич 

10 1. Shapoval R.V., 

Nastyuk V.Y., 

Bezpalova O.I., 

Khrystynchenko 

N.P. Path towards 

national security in 

the european union: 

genesis and further 

development 

processes. Journal 

of Security and 

Sustainability 

Issues. 2018. Vol. 

8, No 1. P. 45-54. 
DOI: 10.9770/jssi.20

18.8.1(4) 

2. Shapoval R., 

Bytiak I., Solntseva 

K. Problematic 

issues of the 

  



19 
 

administrative and 

legal status of the 

police in the baltic 

states (Lithuania, 

Latvia, Estonia). 

Journal of 

Advanced Research 

in Law and 

Economic. 2018. 

Vol. 9, No. 1. P. 

295-306. 
DOI: 10.14505/jarle.

v9.1(31).35 

3. Orlovskyi R., 

Shapoval R. 

Possibilities of 

adapting the 

typologies of the 

international 

standards for 

establishing criminal 

liability for 

corruption-related 

crimes in Ukraine. 

Journal of Eastern 

European and 

Central Asian 

Research. 2018. Vol. 

5, No. 2. P. 108-119. 

DOI: 10.15549/jeecar

.v5i2.230 

4. Shapoval R.V., 

Solntseva K.V., 

Demenko O.I. The 

experience of the 

European Union in 

the field of 

administrative and 

legal support for 

asset-grabbing 

prevention. Journal 

of Advanced 

Research in Law 

and Economics. 

2017. Vol. 8, No. 3. 

P. 994-1008. 
DOI: 10.14505/jarle.

v8.3(25).37 

5. Survila A., 

Smalskys V., 
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Novikovas A., 

Tvaronavičienė A., 

Shapoval R. 

Community 

involvement into 

incident 

management 

structure: 

Lithuanian and 

Ukrainian case 

study. Polish 

Journal of 

Management 

Studies. 2017. Vol. 

16, No. 1. P. 248-

258. 
DOI: 10.17512/pjms.

2017.16.1.21 

6. Novikovas A., 

Novikovienė L., 

Shapoval R., 

Solntseva K. The 

peculiarities of 

motivation and 

organization of 

civil defence 

service in Lithuania 

and Ukraine. 

Journal of Security 

and Sustainability 

Issues. 2017. Vol. 

7, No. 2. P. 369-

380. 
DOI: 10.9770/jssi.20

17.7.2(16) 

7. Shapoval R.V., 

Matulienė S., 

Juodkaitė-

Granskienė G. 

Ukrainian Higher 

Education Law: 

Key Highlights and 

Relationships with 

Lithuanian Science 

and Study Policy. 

Pedagogika. 2016. 

Vol. 121, No. 1. P. 

199-209. 
DOI: http://dx.doi.org

/10.15823/p.2016.14  

8. Shapoval R.V, 

Nastyuk V.Ya. 

International 

http://dx.doi.org/10.15823/p.2016.14
http://dx.doi.org/10.15823/p.2016.14
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expertise in 

administrative legal 

support of national 

security in Ukraine. 

Indian Journal of 

Science & 

Technology. 2016. 

Vol. 9. Iss. 36. 
DOI: 10.17485/ijst/2

016/v9i36/102031  

9. Survila A., 

Tvaronaviciene A., 

Shapoval R., 

Peleckiene V. 

Defence and 

security public 

procurement: 

Analysis of 

managerial and 

legal issues. 

Journal of Security 

and Sustainability 

Issues. 2016. Vol. 

6, Iss. 2. P. 299-

314. 
DOI: 10.9770/jssi.20

16.6.2(9) 

10. Shapoval R.V., 

Vits’Ko E.V., 

Demenko O.I., 

Solntseva K.V. 

Administrative-

Territorial reform 

in Ukraine: 

Implementation 

challenges and 

control mechanism 

improvement. 

Journal of 

Advanced Research 

in Law and 

Economics. 2016. 

Vol. 7, Iss. 5, 

P. 1160-1169. 
DOI: 10.14505/jarle.

v7.5(19).23  
 

 кафедра 

криміналіс

тики 

Іванов 

Володимир 

Георгійович 

8 1. Ivanov V.G., 

Lyubarskiy M.G., 

Lomonosov Y.V. 

Text image 

compression based 

on the formation 

5 1. Ivanov V.G., 

Lyubarskiy M. G., 

Lomonosov Yu.V. 

Text Image 

Compression 

http://dx.doi.org/10.17485/ijst%2F2016%2Fv9i36%2F102031
http://dx.doi.org/10.17485/ijst%2F2016%2Fv9i36%2F102031
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and classification of 

vertical elements of 

a row in the 

graphical dictionary 

of symbol data. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Sciences. 2011. 

Vol. 43, Iss. 10. 

P. 29-41. 
DOI: 10.1615/JAuto

matInfScien.v43.i10.

40 

2. Ivanov V.G., 

Lyubarskiy M.G., 

Lomonosov Yu.V. 

Compression of 

text image based on 

selection of 

characters and their 

classification. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Sciences. 2010. 

Vol. 42, Iss. 11. P. 

46-57. 
DOI: 10.1615/JAuto

matInfScien.v42.i11.

50 

3. Ivanov V.G., 

Lomonosov Yu.V., 

Lubarskiy M.G. 

Compression of 

images on the basis 

of automatic and 

indistinct 

classification of 

fragments. Journal 

of Automation and 

Information 

Sciences. 2009. 

Vol. 41. Iss. 1. P. 

27-39. 
DOI: 10.1615/JAuto

matInfScien.v41.i1.4

0 

4. Ivanov V.G., 

Lubarskiy M.G., 

Lomonosov Yu.V. 

Cutting of content 

redundancy of 

Based on the 

Formation and 

Classification of 

Vertical Elements 

of a Row in the 

Graphical 

Dictionary of 

Symbol Data. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Sciences. 2011. 

Vol. 43, Iss. 10. 

P. 29-41. 

DOI: 10.1615/JAut

omatInfScien.v43.i

10.40 

2. Ivanov V.G., 

Lomonosov Yu.V., 

Lyubarskiy M.G. 

Compression of 

Text Image Based 

on Selection of 

Characters and 

Their 

Classification. 

Journal of 

automation and 

information 

sciences. 2010. 

Vol. 42, Iss. 11. 

P. 46-57. 

DOI: 10.1615/JAut

omatInfScien.v42.i

11.50 

3. Ivanov V.G., 

Lomonosov Yu.V., 

Lubarskiy M.G. 

Compression of 

Images on the 

Basis of Automatic 

and Indistinct 

Classification of 

Fragmentsю 

Journal of 

Automation and 
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images on the basis 

of classification of 

objects and 

background. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Sciences. 2007. 

Vol. 39, Iss. 5. P. 

27-36. 
DOI: 10.1615/JAuto

matInfScien.v39.i5.3

0 

5. Ivanov V.G., 

Lubarskiy M.G., 

Lomonosov Yu.V. 

Image compression 

on the basis of edge 

compensation in 

wavelet transform. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Sciences. 2006. 

Vol. 38, Iss. 6. P. 

12-24. 
DOI: 10.1615/JAuto

mat Inf 

Scien.v38.i6.20 

6. Ivanov V.G., 

Lyubarskij M.G., 

Lomonosov Yu.V. 

Fourier and wavelet 

image analysis in a 

plane of JPEG-

process 

engineerings. 

Problemy 

Upravleniya I 

Informatiki 

(Avtomatika). 2004. 

No 5. P. 111-124. 

7. Ivanov V.G., 

Ljubarsky M.G., 

Lomonosov Ju.V. 

Fourier and wavelet 

image analysis with 

respect to JPEG-

process 

engineering. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Information 

sciences. 2009. 

Vol. 41, Iss. 1. 

Р. 27-39. 

DOI: 10.1615/JAut

omatInfScien.v41.i

1.40 

4. Иванов В.Г. 

Синтез сигналов 

рядами Хаара 

произвольной 

размерности. 

Известия ВУЗов. 

Радиоэлектрони

ка. 2001. Т. 44, № 

3/4. С. 70-73. 

URL: http://dspac

e.nlu.edu.ua/hand

le/123456789/67

30 

5. Ivanov V. G. 

Computer-system 

of thermal 

imaging quality-

control of 

complex objects. 

Information 

Control Problems 

in Manufacturing 

Technology 1992 : 

Selected Papares 

from 7th 

IFAC/IFIP/IFORS/I

MACS/ISPE 

Symposium, 

Toronto, Ontario, 

Canada, 25-28 

May 1992. 

Oxford, New York, 

Seoul, Tokyo : 

Pergamon press, 

1993. P. 353-354. 

 

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6730
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6730
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6730
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6730
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Sciences. 2004. 

Vol. 36. Iss. 10. P. 

27-38. 
DOI: 10.1615/JAuto

matInfScien.v36.i10.

30 

8. Ivanov V. G. Signal 

synthesis by the Haar 

series of arbitrary 

dimensionality. 

Izvestiya Vysshikh 

Uchebnykh 

Zavedenij. 

Radioelektronika. 

2001. Vol. 44, Iss. 4. 

P. 70-73. 

 

 кафедра 

криміналіс

тики 

Ломоносов 

Юрій  

В`ячеславо-

вич 

7 1. Ivanov V.G., 

Lyubarskiy M.G., 

Lomonosov Y.V. 

Text image 

compression based 

on the formation 

and classification of 

vertical elements of 

a row in the 

graphical dictionary 

of symbol data. 

Journal of 

Automation and 

Information 

Sciences. 2011. 
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Разом: 10      

 П14      

 
 

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

(який працює у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 

грудня останнього року звітного періоду), який має не менше п’яти наукових 
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публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до 

наукометричної бази Scopus або Web of Science 
15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Scopus 
16 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Web of Science 

До числа таких публікацій прирівнюються: 

дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців та призерів 

(лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до 

відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для діячів культури 

і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, 

педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану передбачає 

індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та 

безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього 

митця); 

призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи з видів спорту, які визнані 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту (для осіб, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких 

відповідно до навчального плану передбачає індивідуальну роботу з 

опанування спортивної майстерності та безпосередньо впливає на формування 

професійної майстерності спортсмена). 

Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований одному 

науково-педагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках двом чи 

трьом працівникам 

 

Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

 
 

Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових 

журналів, які входять з 

ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до 

наукометричних баз
17

 П17 

- 

Кількість спеціальностей
18

 
П18 

5 (081 Право, 293 Міжнародне право 051 

Економіка, 073 Менеджмент, 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування») 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, П19 

2 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір №81971 База даних «Навчальний електронно-
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що зареєстровані закладом 

вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) 

його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками
19

 

інформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної 

дисципліни «Українська культура (для дистаційної 

форми навчання» Лозовий В.О., Уманець О.В., 

Стасевська О.А., Сердюк О.В., Савченко Г.С., 

Карасюк В.В.; Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір №72347. База даних 

«Навчальний електронно-інформаційний комплекс 

з української культури» Іванов С.М., Лозовий В.О., 

Анучина Л.В., Стасевська О.А., Карасюк В.В., 

Уманець О.В., Сердюк О.В., Бурлука О.В., 

Бистрова Ю.В., Пивоваров В.М., Савченко Г.С., 

Ценко М.Б., Шумейко О.А.) 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

які комерціалізовано 

закладом вищої освіти 

та/або його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками
20

 П20 

- 

 

17 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, що видаються 

закладом вищої освіти 
18 Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду (відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) 
19 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: 

для усіх закладів вищої освіти - винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, 

раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин, порід тварин, наукових 

відкриттів, комп’ютерних програм, компіляцій даних (баз даних); 

для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за 

відповідними спеціальностями, - літературних творів, перекладів літературних 

творів, творів живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурних 

проектів, скульптурних, графічних, фотографічних творів, творів дизайну, 

музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач (програм) організацій мовлення, 
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медіатворів, сценічних постановок, концертних програм (сольних та 

ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, аранжувань, рекламних творів; 
20 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. 

Об’єкт права інтелектуальної власності вважається комерціалізованим у 

звітному періоді, якщо у цьому період заклад вищої освіти отримував роялті за 

користування цим об’єктом, або здійснив відплатне відчуження майнових прав 

на такий об’єкт. 

 

Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному 

державному кваліфікаційному іспиті 
21 

Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціаль

ність 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які взяли 

участь у ЄДКІ 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в 

межах 25 

відсотків кращих 

серед учасників 

відповідного 

іспиту 

Частка здобувачів вищої 

освіти, які 

продемонстрували 

результати в межах 25 

відсотків кращих серед 

учасників відповідного 

іспиту 

     

     

     

Середньозважений показник
22

: П21 

 
21

 Заповнюється лише закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, 

для яких передбачено атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту 
22

 Середньозважений показник розраховується за формулою: 

 

 ̅   
                  

           
 

де: 

 ̅ – середньозважений показник; 

   – частка здобувачів вищої освіти, які продемонстрували результати в межах 

25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту за k-ою спеціальністю 

та ступенем; 

   – загальна кількість здобувачів вищої освіти закладу вищої освіти, які взяли 

участь у ЄДКІ за k-ою спеціальністю та ступенем. 
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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 

П1/П10 

 

7941/102 

78 

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 

П1/П9 

 

7941/570 

14 

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 

П2*100/П1 

 

70*100/7941 

1 

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 працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П7*100/П6 

 

1*100/617 

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 

П3*100/П1 

 

111*100/7941 

1 
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формування державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання 

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) 

П4 
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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) 

П5 

 

1 

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 

(П12+П13)/П6 

 

(16+17)/617 

0,05 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають 

не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на 

час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або 

Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які 

працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 

на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П14*100/П6 

 

10*100/617 

2 

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 

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 

П8*100/П6 

 

29*100/617 

5 

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 

П19*100/П6 

 

2*100/617 

0,32 
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освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду 
 

 

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 

П20*100/П6 

 

-- 
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Додаток № 1 

Довідка 

щодо наявності єдиного інформаційного середовища  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності 

 

І. Мультисервісна оптоволоконна інформаційна магістраль 
Основою для побудови всіх існуючих інформаційних сервісів стала 

мультисервісна оптоволоконна інформаційна магістраль. Більше 10 серверів, 

понад 20 адміністративних будівель і гуртожитків, в яких доступна мережа, у т.ч. 

за допомогою технології Wi-Fi. Інформаційними сервісами, що розгорнуті в 

комп’ютерній мережі є: 

 оновлений офіційний сайт Університету, який став офіційним джерелом 

інформації про ЗВО у всесвітній мережі Інтернет; 

 власний поштовий сервер, який дозволив користувачам обмінюватися 

електронними повідомленнями й документами між собою та з іншими 

користувачами Інтернету; 

 ftp-сервер для зберігання і поширення навчальних матеріалів, які були 

розподілені між кафедрами. 

З введенням в експлуатацію нового Навчально-бібліотечного комплексу 

університету інформаційно-телекомунікаційна мережа університету набула певних 

змін. Було встановлено й налаштовано найновіше сучасне мережеве та серверне 

обладнання таких відомих світових брендів як D-Link, Hewlett-Packard, Ubiquiti та 

інші. Завдяки цьому швидкість передачі даних між деякими сегментами мережі 

зросла до 10 Гбит/c. 

Основою інформаційно-телекомунікаційній мережі університету є 

мультисервісна оптико-волокнина мережа, яка складається з оптико-волоконних 

та мідних лінії зв'язку. Використання оптико-волоконних ліній зв'язку дозволило 

об'єднати усі навчальні корпуси та частину гуртожитків в єдину мережу 

університету. Постійне вдосконалення та розширення мережі університету на 

теперішній час дозволяє використовувати близько 100 одиниць тільки оптичних 

перетворювачів, й це не враховуючи значно більшу кількість електронних 

комутаторів різних рівнів керування. 

За технологічним та інформаційним призначенням можливо виділити 

наступні сегменти інформаційно-телекомунікаційній мережі університету: 

1. Проводові локальні обчислювальні мережі будівель, гуртожитків та 

містечок які є основними сегментами інформаційного середовища університету; 

2. Точки радіо-доступу для мобільних засобів (мережа доступу Wi-Fi) 

розгорнуті в усіх навчальних корпусах університету, а також в корпусі санаторію-

профілакторію «Березовий Гай». 

Наявність мережі доступу Wi-Fi дозволяє забезпечити вільний, безоплатний 

та багатоканальний доступ для студентів, абітурієнтів, викладачів та 

співробітників університету як до світових освітніх та наукових ресурсів через 

мережу Інтернет так й до усіх можливостей внутрішньої мережі університету 

таких як: мобільні версії порталу для різних операційних систем мобільних 
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пристроїв користувачів; розклад навчальних занять студентів та викладачів; 

доступ до сайту наукової бібліотеки тощо. 

Радіо-доступ мобільних користувачів здійснюється з використанням засобів 

від різних виробників, таких як D-Link, TP-Link, UniFi AP Ubiquiti тощо, і 

складається більше ніж 90 точок доступу. Такої кількості вистачає, щоб майже з 

75-80 відсотків площі навчальних корпусів мобільні користувачі цілодобово були 

забезпечені доступом до інформаційно-телекомунікаційної мережі університету. 

3. Мережа відео-спостереження у навчальних корпусах та гуртожитках, 

новому навчально-бібліотечному корпусі, території палацу студентів, машинному 

в'їзді на територію головного корпусу університету та на інших службових 

приміщеннях університету. 

4. Система контролю та управління доступом (СКУД). До вже встановлених 

турнікетних підсистеми у трьох навчальних містечках за адресами: вул. 

Пушкінська, 77, вул. Пушкінська, 106; вул. Динамівська, 4 було приєднано нову 

підсистему в навчально-бібліотечному корпусі – вул. Пушкінська, 84. 

Управління та моніторинг робото-спроможності інформаційно-

телекомунікаційною мережею університету здійснюється автоматично через 

серверне та комутаційне обладнання. 

 

ІІ. Електронне навчання в Університеті 
В Університеті електронні ресурси навчальних матеріалів зосереджені на 

трьох порталах: 

− портал навчальних електронних інформаційних комплексів лабораторії 

організації дистанційної освіти на заочному факультеті № 1 (адреси 

http://neik.nlu.edu.ua/ та dl.nlu.edu.ua); 

− сайт наукової бібліотеки (розділ «Стандартизований електронний 

навчально-методичний комплекс» – СЕНМК, адреса 

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&ta

sk=category&id=56&Itemid=151); 

− автоматизована система управління навчальним процесом (розділ 

«Навчально-методичні матеріали», адреса http://acs.nlu.edu.ua/site/index).   

Портал навчальних електронних інформаційних комплексів (НЕІК) 

містить ресурси, призначені для використання через мережу Інтернет і поділені на 

три основні розділи.   

1. Забезпечення дистанційної форми навчання для груп студентів, які 

навчаються з використанням технологій дистанційного навчання на заочному 

факультеті № 1. Відповідно до «Положення про використання технологій 

дистанційного навчання на заочному факультеті № 1», затвердженого наказом 

ректора Університету від 01.07.2016 р. № 147 

 (http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/polozhennia_tdn_zf1.pdf). 

2. Підготовка до складання ЗНО при вступі до магістратури на 

спеціальності, за якими ведеться підготовка в Університеті.  

3. Проведення поточного контролю знань із навчальних дисциплін, що 

викладаються на денних факультетах та як додаткові ресурси при змішаному  

навчанні. 

У цілому на порталі є доступ до більш ніж 100 електронних комплексів (34 

із них – для дистанційної освіти на заочному факультеті), і ця кількість постійно 
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зростає завдяки роботі кафедр Університету і поширенню дистанційної освіти на 

старші курси. Із загальної кількості 24 комплекси захищені Свідоцтвами про 

реєстрацію авторського права на твір.  

У поточному році в Університеті експлуатувалася система MOODLE версії 

3.4.2+, яка виконувала виключно функції контролю знань, також програма 

MyTestX, для використання якої окремо готуються тестові завдання, що за 

форматом відрізняються від таких на платформі MOODLE. 

Сайт наукової бібліотеки (розділ «Стандартизований електронний 
навчально-методичний комплекс») – це комплексний електронний ресурс, що 

надає інформацію про забезпечення навчально-методичною літературою 

навчальних дисциплін відповідно до стандартів підготовки фахівців із права. Всі 

доступні видання структуровані ієрархічно по кафедрах і дисциплінах, що ними 

викладаються. Доступ до ресурсів мають всі користувачі без обмежень. У цілому в 

цьому розділі зосереджено 1340 одиниць електронних ресурсів. 

Автоматизована система управління навчальним процесом (розділ 

«Навчально-методичні матеріали») 
На цьому ресурсі електронні матеріали структуровані наступним чином: 

стандарти вищої освіти; освітньо-професійні програми; навчальний план; робочий 

навчальний план; каталоги вибіркових дисциплін; методичні відеоматеріали; 

навчально-методичні матеріали; вибіркові навчальні дисципліни. 

У розділі «Методичні відеоматеріали» зосереджено 84 відеофайла, які 

доступні для студентів всіх факультетів і форм навчання.  

У розділі «Навчально-методичні матеріали» представлено 1028 документів 

(переважно у форматі pdf), які студенти можуть скачувати без обмежень для 

використання у процесі навчання. Ці ресурси постійно поновлюються і 

доповнюються. 

 

ІІІ. Автоматизована система управління навчальним процесом 
В Університеті введено наступні основні складові автоматизованої системи 

управління учбовим процесом: 

а) МОДУЛЬ «НАВЧАЛЬНИЙ» 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ: формування і ведення навчального плану за 

спеціальністю кожен рік прийому; перегляд робочого навчального плану обраної 

спеціальності і року набору на будь-який навчальний рік або семестр; запис 

студентів в академічні і віртуальні групи для вивчення дисциплін з функціями 

контролю вибору блоків дисциплін і можливістю перегляду результатів; 

формування і ведення практик; ведення дипломування; ведення підсумкової 

атестації. 

НАВАНТАЖЕННЯ: розрахунок навантаження по навчальному закладу з 

деталізацією по всіх видах занять; розподіл навантаження на кафедрі; виконання 

навантаження викладачами кафедри. 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ: автоматичне формування розкладу занять денного 

відділення; автоматизоване (діалогове) складання розкладу занять денного 

відділення з виконанням функцій перевірки на накладки по аудиторіях, 

викладачах, академічних групах і по кожному студентові, якщо вони закріплені за 

дисципліною; формування розкладу екзаменаційної сесії денного відділення. 
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ДИСПЕТЧЕР ЗАЙНЯТОСТІ АУДИТОРНОГО ФОНДУ, ГРУП, СТУДЕНТІВ, 

ВИКЛАДАЧІВ: перегляд зайнятості аудиторного фонду на певний день чи пару, 

перегляд зайнятості обраної аудиторії на заданий період часу (розклад однієї 

аудиторії), проставляння додаткових занять; перегляд зайнятості викладача на 

обраний день і пари; диспетчер зайнятості академічних груп; диспетчер зайнятості 

аудиторного фонду на певний день; 

б) МОДУЛЬ «ДЕКАНАТ» 

ОСОБОВІ СПРАВИ: ведення особових справ студентів; формування  складу 

академічних груп за списком із можливістю автоматичного присвоєння номерів 

залікових книжок; формування наказів  автоматично на основі спеціальних 

шаблонів; архів наказів із можливістю перегляду по номерах і датах; побудова 

запитів за списком; ведення відвідування занять студентами; статистика 

відвідування занять; ліцензування спеціальностей і напрямів. 

УСПІШНІСТЬ: формування різних екзаменаційних відомостей; формування 

академічної довідки, рейтингів студентів, різних статистичних екранних форм 

результатів екзаменаційної сесії; запитів по студентах; друкованих форм по даних 

студентів; відображення зведених відомостей, динаміки успішності студентів; 

автоматизоване формування додатків до диплома; ведення наказів студентів; 

в) МОДУЛЬ «ВІДДІЛ КАДРІВ І ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ» 

ВІДДІЛ КАДРІВ: ведення особових справ викладачів і співробітників; 

автоматичний розрахунок всіх видів стажу на аналізований день; складання 

графіку відпусток; доплати і надбавки з історією їх призначень за всі періоди часу; 

формування наказів, індивідуальних і спискових, автоматично на основі 

спеціальних шаблонів з можливістю формування у форматі rtf; архів наказів; 

науково-дослідницька робота тощо.  

ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ: штатний розпис (ведення і визначення 

вакансій); ведення журналу планових і фактичних витрат з функціями перегляду 

інформації про плановану сумарну виплату, про фактичну сумарну виплату, про 

різницю сумарної і фактичної виплати по різних категоріях. 

г) WEB-ПОРТАЛ 
РОЗКЛАД: академічної  групи з функцією  індикації змін за обраний період 

часу, викладача, студента, кафедри. 

РОБОЧИЙ ПЛАН: спеціальності; групи; студента. 

ВІДВІДУВАННЯ: поточна відвідуваність; статистика відвідуваності. 

УСПІШНІСТЬ: електронний журнал; успішність студента; рейтинг 

студентів групи; рейтинг студентів потоку; статистика успішності. 

д) «ДОКУМЕНТООБІГ» 

ДОКУМЕТООБІГ: ведення документообігу; контроль виконання доручень. 

є) Автоматизована система демонстрації візуальних матеріалів під час 

проведення навчальних занять (веб портал tso.nlu.edu.ua) 
Система дозволяє науково-педагогічним працівникам представляти 

презентації під час проведення заняття з власного мобільного пристрою (телефон, 

планшет, ноутбук тощо) на екранах у десяти спеціальних обладнаних залах.  

Студентам надана можливість з використанням мобільного интернету бачити 

зазначені презентації й   на власних мобільних пристроях. Управління виводом 

презентацій здійснюється за допомогою веб інтерфейсу. 
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Автоматизована система демонстрації візуальних матеріалів складається з 

наступних складових: 

мультимедійні екрани для відображення матеріалів; 

спеціалізоване мультимедійне обладнання, підключене до мережі інтернет; 

унікальне програмне забезпечення з веб інтерфейсом (веб портал 

tso.nlu.edu.ua) розроблене завідувачем лабораторією ТЗНП та розміщене на 

сервері. 

 

IV. Інформаційні ресурси наукової бібліотеки 

а) АБІС «ІРБІС64» 
Автоматизована бібліотечна інформаційна система ІРБІС дозволяє вирішити 

питання автоматизації бібліотечної діяльності. АБІС повністю сумісна з 

міжнародними форматами представлення бібліографічних даних UNIMARC. Вона 

дає змогу створювати і підтримувати будь-які бази даних, що складають 

електронний каталог (ЕК) або представляють проблемно-орієнтовані 

бібліографічні бази даних (БД). 

Система адаптована до умов роботи наукової бібліотеки Університету.  

Науковою бібліотекою НЮУ ім. Ярослава Мудрого використовуються 

наступні модулі та автоматизовані робочі місця (АРМ)  АБІС ІРБІС64: 

- Сервер баз даних ІРБІС64, який включає засоби моніторингу виконаних 

процесів, авторизацію користувачів і протоколювання їх дій; 

- АРМ «АДМІНІСТРАТОР» – робоче місце спеціаліста, який виконує 

системні операції з базами даних у цілому, спрямовані на підтримку їх у 

актуальному та збереженому стані; 

- АРМ «КАТАЛОГІЗАТОР» – робоче місце бібліотечного працівника, який 

виконує функції з формування (заповнення і коригування) електронної каталогу. 

Крім того, АРМ використовується для ведення баз даних читачів, авторитетних 

файлів, алфавітно-предметних покажчиків до УДК і Тезауруса; 

- АРМ «КОМПЛЕКТАТОР» – робоче місце бібліотечного працівника, який 

відповідає за комплектування й облік фондів бібліотек, веде спеціальну базу 

даних; 

- АРМ «ЧИТАЧ» – робоче місце кінцевого користувача Електронного 

каталогу, який веде пошук, перегляд/друк знайденої інформації, формує 

замовлення на видачу знайденої літератури; 

- АРМ «КНИГОВИДАЧА» – робоче місце бібліотечного працівника, який 

відповідає за видачу та повернення літератури; 

- АРМ «КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ» – модуль вирішення завдань 

книгозабезпеченості для бібліотеки навчального закладу. 

Інформаційну основу системи складають наступні бази даних (БД): 

«Комплектування» (попередні бібліографічні описи літератури, яку планується 

придбати, дані для замовлення й передплати, відомості про надходження 

літератури), «Електронний каталог» (бібліографічні й технологічні описи 

літератури з фонду бібліотеки), «Праці вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого», 

«Зведений електронний каталог “Правова освіта. Правова культура”», «Читачі» 

(реквізити зареєстрованих читачів і дані про видачу/повернення літератури), 

«Замовлення» (черга поточних замовлень на видачу літератури і записи 

бронювання), «Універсальна десяткова класифікація (УДК)», «Авторитетні 
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файли» («Колективні автори», «Індивідуальні автори», «Предметні заголовки», 

«Алфавітно-предметний покажчик до УДК»), «Навчальний план для завдання 

книгозабезпеченості». 

Як додаткові продукти, що розширюють можливості локальної версії 

системи, використовуються засоби підтримки телекомунікаційних технологій, а 

саме: web-Ірбіс – за його допомогою забезпечується доступ до баз даних ІРБІС 

через веб-сервер і сервер баз даних для протоколу Z39.50 (Z-Ірбіс).  

б) web-сайт електронного каталогу (ЕК) (http://ek.nlu.edu.ua) 

Електронний каталог функціонує на базі модулю web-Ірбіс і дає можливість 

проводити пошук за базами даних АБІС ІРБІС, що містять близько 600 тисяч 

записів про фонди Університету. Крім того, ЕК містить посилання на 4600 

електронних повнотекстових ресурсів. 

в) Електронний архів-репозитарій Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого – eNULAUIR (http://dspace.nlu.edu.ua/) 

Репозитарій Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого» – це електронний архів, де накопичуються, систематизуються 

зберігаються наукові праці вчених, науковців, студентів та співробітників 

Університету шляхом їх архівування і самоархівування, до яких забезпечується 

довготривалий відкритий доступ.  

Репозитарій із 2012 р. створюється завдяки програмному забезпеченню 

відкритого доступу DSpace, розробці Массачусетського технологічного інституту, 

що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-РМН (Open Archives Initiative – 

Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний 

репозитарій у міжнародні реєстри. Репозитарій зареєстровано у реєстрах: DOAR 

(Directory of Open Access Repositories), ROAR (Registry of Open Access 

Repositories), OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories), SSM 

(Система пошуку у відкритих архівах України). 

eNULAUIR нараховує 13900 документів (дисертації та автореферати, 

монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, наукові статті, 

навчальні матеріали). Структуру репозитарію складають 12 фондів, 71 підфонд та 

181 колекція. 

Репозитарій отримав Міжнародний стандартний серіальний номер ISSN 

2311-9012.  

г) web-сайт Наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

(http://library.nlu.edu.ua) існує з 2012 р., є ефективним інструментом представлення 

Університету у світовій мережі і взаємодії з цільовими аудиторіями, що сприяє 

досягненню Університетом стратегічних цілей і виконанню завдань. 

Технології управління сайтом дозволяють бібліотеці виконувати обов'язки 

віддалених інформаційних посередників і розвивати нові елементи в системі 

галузевих електронних освітньо-наукових комунікацій; інтегрувати внутрішні і 

зовнішні ресурси через систему посилань; надавати мережеві бібліотечно-

технологічні послуги користувачам (здобувачам, аспірантам, викладачам); 

створювати певні елементи брендингу; просувати створені бібліотекою 

інфопродукти; формувати позитивний імідж бібліотечної організації і 

Університету в цілому. 

http://library.nlu.edu.ua/
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На web-сторінках сайта представлено 2074 матеріали у 607 категоріях. Сайт 

містить 1627 посилань на повнотекстові ресурси. Налаштовано 40 модулів та 107 

плагінів. 

д) web-сайт Бібліотеки електронних копій раритетних видань web 
http://oldlib.nlu.edu.ua) 

Із 2006 р. користувачам стали доступні електронні копії рідкісних видань. У 

2010 р. до існуючих бібліотечних сервісів додано web-сайт Бібліотеки 

електронних копій раритетних видань. Цей web-ресурс містить майже 8 000 

повнотекстових електронних копій рідкісних видань загальним обсягом понад 

2 800 000 оцифрованих сторінок.  

 

V. Офіційні інформаційні ресурси про Університет у мережі Інтернет 

1. Офіційний web-сайт Університету (http://nlu.edu.ua) 
Основним і офіційним джерелом інформації про Університет є його web-

сайт, на якому оперативно розміщується обов’язкова інформація про діяльність 

Університету, передбачена законодавством, новини про події, що відбуваються в 

ЗВО, анонси, оголошення, відомості від кафедр, інститутів та факультетів, а також 

інша цікава й корисна інформація. 

Сайт нині містить більше 3000 сторінок, інформацію подає трьома мовами, 

поєднує користувачів з іншими інформаційними сайтами, які мають окремі 

підрозділи Університету, а також із офіційними інформаційними ресурсами у 

соціальних мережах та на інших комунікаційних платформах. 

2. Інші офіційні web-представництва підрозділів Університету 
2.1.  Web-сайт приймальної комісії (http://vstup.nlu.edu.ua) 

Сайт приймальної комісії являє собою окремий підсайт, який містить всю 

необхідну для вступників інформацію: правила прийому, відповіді на найчастіші 

запитання, переваги вступу до Університету, інформацію про інститути, 

факультети, гуртожитки тощо.  

2.2. Web-сайти інститутів, факультетів, кафедр та інших підрозділів 
Перелік таких сайтів постійно поповнюється, а посилання на них можна знайти 

на офіційному сайті Університету.  

2.3.  Web-сайт наукової частини (http://nauka.nlu.edu.ua) 

На ньому розміщено інформацію про вчену раду Університету, діючі 

спеціалізовані вчені ради, відділ наукових досліджень, відділ аспірантури та 

докторантури тощо, а також дисертації, що представлені до захисту, перелік 

фахових видань Університету й новини і анонси наукових заходів. 

2.4.  Web-сайти фахових видань Університету 
Із метою активного просування у науковому середовищі, популяризації й 

поширення наукових публікацій фахові видання Університету отримали власні 

сайти: «Проблеми законності» (http://plaw.nlu.edu.ua), «Теорія і практика 

правознавства» (http://tlaw.nlu.edu.ua), «Вісник Університету. Серія: Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія» (http://fil.nlu.edu.ua), «Економічна теорія 

та право» (http://econtlaw.nlu.edu.ua). 

 

 


