
У 2017 році розроблено проект нової редакції Статуту Національного юридичного
Університету імені Ярослава Мудрого з врахуванням всіх вимог законів України «Про



освіту»  і  «Про  вищу  освіту».  Проект  схвалено  конференцією  трудового  колективу
Університету  і  спрямовано  до  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  затвердження.
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. Статут  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого
(затверджено  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  514  від  31.03.2017  р.
Погоджено  конференцією  трудового  колективу  Університету  (протокол  №  1  від
27.01.2017 р.).

2. Положення  про  загальні  збори  (конференцію)  трудового  колективу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (затверджено рішенням
вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол
№  7  від  11.02.2016  р.,  введено  в  дію  наказом  ректора  Національного  юридичного
університету  імені  Ярослава  Мудрого  №  36  від  12.02.2016  р.  (зі  змінами,  внесеними
відповідно  до  рішення  вченої  ради  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава  Мудрого  протокол  №10  від  22.04.2016  р.,  наказом  ректора  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 96 від 28.04.2016 р.).

3. Колективний  договір  (схвалено  конференцією  трудового  коллективу,
протокол № 1 від 5.01.2018 р.).

4. Положення про  вчену  раду  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава  Мудрого (схвалено  вченою  радою  Національного  юридичного  університету
імені Ярослава Мудрого (протокол № 5 від «25» грудня 2015 р.) Введено в дію наказом
ректора Університету від 28.12.2015 р. № 236.).

5. Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого (затверджено  конференцією трудового колективу
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  (протокол  №  1  від
26.04.2016 р.) зі змінами, внесеними на конференції трудового колективу (протокол № 1
від 05.01.2018 р.).

6. Положення  про  організацію  освітнього  процесу  в  Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (наказ ректора Університету № 128 від
26.06.2015  р.  Зміни  до  Положення  про  організацію  освітнього  процесу  (№  128  від
26.06.2015 р.) затверджені наказом ректора Університету № 147 від 01.07.2016 р. Зміни до
Положення  про  організацію  освітнього  процесу  в  Національному  юридичному
університеті  імені  Ярослава Мудрого від 22.12.2017р.,  затверджені  на засіданні  вченої
ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від
22.12.2017 р.).

7. Положення  про  науково-методичну  раду (схвалено  науково-методичною
радою  Національного  університету  «Юридична  академія  України  імені  Ярослава
Мудрого»,  протокол  №  1  від  08.10.2003  р.,  затверджено  ректором  Національного
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 20.10.2003 р.).

8. Положення  про  соціально-виховну  роботу  зі  студентами (затверджено
наказом  ректора  Національного  університету  «Юридична  академія  України  імені
Ярослава Мудрого» № 49 від 15.03.2011 р.).

http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/polozhennia_organizaciu_osvit_procesu_zminy_20171222.pdf
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/polozhennia_organizaciu_osvit_procesu_zminy_20171222.pdf
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/polozhennia_organizaciu_osvit_procesu_zminy_20171222.pdf
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/pidrozdily/polozhennia_soc-vyhovnu_robotu.pdf
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/pidrozdily/polozhennia_naukovo-metod_radu.pdf


9. Положення  про  Раду  з  соціально-виховної  роботи (затверджено  наказом
ректора  Національного  університету  «Юридична  академія  України  імені  Ярослава
Мудрого» № 49 від 15.03.2011 р.).

10. Положення  про  куратора  академічної  групи (затверджено наказом ректора
Національного  університету  «Юридична  академія  України  імені  Ярослава  Мудрого»
14.12.2010 р.).

11. 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 26.02.2018 р.), введено в дію наказом ректора від 2 березня
2018 р. № 66.).

12. Положення  про  кафедру  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава  Мудрого  (затверджено  наказом  ректора  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого № 87 від 14.04.2016 р., погоджено вченою радою
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого(протокол  №  9  від
18.03.2016 р.).

13. Положення про  кадрову  комісію  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава  Мудрого (затверджено  вченою  радою  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 8 від 25.02.2018 р.). Введено в дію
наказом ректора № 105 від 26.04.2018 р.).

14. Положення  про  Наукову  бібліотеку (затверджено  ректором  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого №60 від 14.03.2016 р.).

15. Положення  про  матеріальну  допомогу  працівникам  Національного
юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  (затверджено  наказом  ректора
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 101 від 04.05.2016
р.).

16. Затверджені  Положення  про  інститути  та  факультети  (Слідчо-
криміналістичний інститут,  
Інститут післядипломної освіти, Міжнародно-правовий факультет, факультет правосуддя,
Інститут прокуратури та кримінальної  юстиції,  Інститут підготовки кадрів для органів
юстиції  України,  факультет  адвокатури,  господарсько-правовий  факультет,  фінансово-
правовий факультет, вечірній факультет, заочний факультет № 1, заочний факультет № 2,
Полтавський юридичний коледж, Інститут управління і права).

17. Наказом ректора затверджені  та  введені  в  дію Типові  посадові  інструкціі:
завідувача  кафедри,  професора  кафедри,  доцента  кафедри,  асистента  кафедри
Університету.

Проведена  робота  із  закріплення  кафедр  за  інститутами  (факультетами),  однак,
враховуючи  вимоги  щодо  створення  вчених  рад  у  цих  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  до  кінця  2018  р.,  тобто  після  завершення  вступних  перегонів  на  2018-2019
навчальний рік.  У цей же період буде проведено закріплення кафедр за  відповідними
інститутами (факультетами), створенні в них вчені ради і затверджено положення про ці
підрозділи

http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/pidrozdily/polozhennia_Polt_yur_koledzh.pdf
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/pidrozdily/polozhennia_Inst_upr_i_prava_Kyiv.pdf
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=586:polozhennia-pro-naukovu-biblioteku&Itemid=118
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/pidrozdily/polozhennia_kuratora_grupy.pdf
http://nlu.edu.ua/files/norm_doc/pidrozdily/polozhennia_radu_soc-vyhovn_roboty.pdf


Ведеться й інша робота із виконання всіх 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:
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 29.01.2018р. №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).
за ступенем спеціаліст:
 08 «Право» 081 «Право» ліцензований обсяг 1450 осіб (наказ Міністерства освіти

і науки України від 19.12.2016 № 1565).



Підвищення кваліфікації спеціалістів 08 "Право" 081 "Право" ліцензований обсяг
1200 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565).

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).

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.
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. 
            У даний час триває робота з розробки нового «Положення  про внутрішню систему
забезпечення  якості  вищої  освіти  у  Національному  юридичному  університеті  імені
Ярослава Мудрого», яке буде використано починаючи з 2019-2020 навчального року. 

2) Із 30 жовтня по 3 листопада 2017 р. на запрошення Університету група експертів
із США та України провела зовнішнє оцінювання якості освіти в межах програми «Нове
правосуддя»  за  підтримки Агентства  США з  міжнародного  розвитку  (USAID)  на  базі
Інституту  підготовки  кадрів  для  органів  юстиції  з  метою  вдосконалення  системи
забезпечення якості юридичної освіти, впровадження нових методів і практик викладання
і  навчання,  вдосконалення  системи  моніторингу  й  перегляду  програм  навчальних
дисциплін,  модернізації  системи  оцінювання  знань  студентів  тощо.   Узагальнюючи
результати  роботи,  експерти  високо  оцінили  рівень  організаційної  і  кадрової
спроможності Університету забезпечувати якісну юридичну освіту, надали рекомендації
щодо вдосконалення окремих напрямків.

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. 
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про доступ до

публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти
і науки України на офіційному веб-сайті університету (http://nlu.edu.ua/) розміщено таку
обов'язкову  інформацію:  статут,  стратегія  розвитку,  план  заходів  реалізації  Стратегії
розвитку,  ліцензійні  та  акредитаційні  документи,  правила  прийому,  дисертації,  що
захищаються  в  спеціалізованих  вчених  радах  при  Університеті,  та  відгуки  офіційних
опонентів, правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, структура
та  органи  управління  закладом  освіти,  кадровий  склад,  річний  звіт  про  діяльність
Університету,  наявність  вакантних посад,  порядок і  умови проведення конкурсу на їх
заміщення,  матеріально-технічне  забезпечення,  кошторис,  звіт  про  надходження  та
використання коштів,  звіт про фінансові  результати,  баланс, штатний розпис,  публічні
закупівлі,  положення  про  структурні  підрозділи,  документи  з  організації  освітнього
процесу,  порядок  складання,  подання  запиту  на  інформацію,  оскарження  рішень
розпорядників  інформації,  дій  чи  бездіяльності,  інформація  про  стипендіальне
забезпечення,  розмір  плати  за  навчання,  підготовку,  перепідготовку,  підвищення
кваліфікації здобувачів освіти, перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість,

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


порядок надання та оплата тощо (матеріали зосереджені переважним чином в розділах
«Нормативні документи», «Вступникам» та «Наука»).

ІІ.  Звіт  про  значення  показників  порівняльних  критеріїв  надання  та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти 2011-2017

Ступінь (ОКР)
2011 рік

Код та

спеціальність

Кількість1 Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО2

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

5.03040101 
Правознавство

387

Бакалавр 6.030401 
Правознавство

9644 110 1

Магістр 8.03040101 
Правознавство

2172 22 27 1

Разом: 12203 22 62 137 2
П1 П2 П3 П4 П5

Ступінь (ОКР)
2012 рік

Код та

спеціальність

Кількість
1

Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО2

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

5.03040101 
Правознавство

392

Бакалавр 6.030401 
Правознавство

9545 86 1

Бакалавр 6.030202 18
Магістр 8.03040101 

Правознавство
2258 1 30 1

Магістр 8.18010003 1
Разом: 12214 1 51 116 2

ПІ П2 ПЗ П4 П5

Ступінь (ОКР)
2013 рік

Код та

спеціальність

Кількість1 Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО1

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

5.03040101 
Правознавство

389

Бакалавр 6.03040101 
Правознавство

9069 69

Бакалавр 6.030202 
Міжнародне право

49

1
2



Магістр 8.03040101 
Правознавство

2475 26 1

Магістр 8.18010003 Судова 
експертиза

3

Магістр 8.18010011 5
Разом: 11990 71 95 1

П1 П2 П3 П4 П5

Ступінь (ОКР)
2014 рік

Код та

спеціальність

Кількість1 Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО1

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

5.03040101 
Правознавство

79

Бакалавр 6.03040101 
Правознавство

7917 56

Бакалавр 6.030202 
Міжнародне право

78

Магістр 8.03040101 
Правознавство

2045 15

Магістр 8.18010003 Судова 
експертиза

5

Магістр 8.18010011 
Інтелектуальна 
власність

2

Разом: 10126 66 71
П1 П2 П3 П4 П5

Ступінь (ОКР)
2015 рік

Код та

спеціальність

Кількість1 Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО2

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

5.03040101 
Правознавство

194

Бакалавр 6.03040101 
Правознавство

7389 46

Бакалавр 6.030202 
Міжнародне право

104

Бакалавр 6.030508 Фінанси і 
кредит

15

Бакалавр 6.030601 10
Магістр 8.03040101 

Правознавство
1433 24 9

Магістр 8.18010003 Судова 
експертиз

6

Магістр 8.18010011 
Інтелектуаьна 
власність

4

Разом: 9155 24 79 55
П1 П2 П3 П4 П5



Ступінь (ОКР)
2016 рік

Код та

спеціальність

Кількість1 Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО2

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

081 Право 283

Бакалавр 081 Право 6274 11 32 1
Бакалавр 082 Міжнародне 

право
118

Бакалавр 6.030508 фінанси і 
кредит

9

Бакалавр 6.030601 
Менеджмент

6

Магістр 081 Право 3081 61 10
Магістр 082 Міжнародне 

право
10

8.18010003 Судова 
експертиза

6

8.18010011 
Інтелектуальна 
власність

4

Разом: 9791 72 96 42 1
П1 П2 П3 П4 П5

Ступінь (ОКР)
2017 рік

Код та

спеціальність

Кількість1 Проходили
стажуванн
я в інозем-
них ЗВО2

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян з
країн 
членів 
ОЕСР5

Молодший 
спеціаліст

081 Право 339 - -

Бакалавр 081 Право 5297 23 29 1
Бакалавр 293 Міжнародне 

право
146 7 -

Магістр 081 Право 2958 76 5 -
Магістр 293 Міжнародне 

право
34 - -

Разом: 8774 99 108 41 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
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)



Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Факультет Кафедра Кількість6 Проходили Здійснювали Науково- Науково-

(Інститут) відділ стажування Наукове педагогічні Педагогічні

тощо в іноземних Керівництво працівники, 
які мають

працівники,

ЗВО7 (консультува науковий Доктори

ння) не ступінь та/або наук та/або

Менше вчене звання9 Професори10

п'ятьох

Здобувачів

Наукових

ступенів, які

Захистилися

в Україні8

2011 рік 654 549 90
2012 рік 664 570 91
2013 рік 652 1 569 94
2014 рік 637 1 548 94
2015 рік 621 545 94
2016 рік 615 557 94
2017 рік 619 1 26 

(2011-2017 рр.)
568 98

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
7 Кількість науково-педагогічних працівників, які не менш 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 учать (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
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  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 3. Наукометричні показники

Факультет
(Інститут)

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 
кримінального права 
№1

Тацій 
Василь 
Якович

http://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=55135
925500

h=1

проректор з наукової 
роботи, кафедра 
екологічного права

Гетьман 
Анатолій 
Павлович

http://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=55131
901800

h=1

завідувач  лабораторії Карасюк 
Володимир 
Васильович

https  ://  
www  .  scopus  .  co  
m  /  authid  /  
detail  .  uri  ?  
authorId  =55135  
925400

h=1

кафедра 
криміналістики

Іванов 
Володимир 
Георгійович

http://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=56438
476300

h=1 http://
www.researc
herid.com/
rid/H-8340-
2018

h=1

кафедра 
криміналістики

Ломоносов 
Юрій 
В`ячеславович

http://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=14119
801200

h=1 http://
www.researc
herid.com/
rid/U-6360-

2017

h=1

кафедра міжнародного 
права

Сердюк 
Олександр 
Васильович

https  ://  
www  .  scopus  .  co  
m  /  authid  /  
detail  .  uri  ?  
authorId  =56419  
848700

h=1

кафедра 
адміністративного 
права та 
адміністративної 
діяльності

Шаповал 
Роман 
Володимирович

https://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=57188
874317

h=1

завідувач відділу 
інформаційних 
технологій та 
комп'ютерного 
забезпечення 
бібліотеки

Іванов 
Станіслав 
Миколайович

https://
www.scopus.co
m/results/
authorNamesLis
t.uri?
sort=count-
f&src=al&affil
Name=Center+o
f+Information+
Technologies&s
id=0289ad2f8de

h=1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188874317
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188874317
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188874317
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56419848700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56419848700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56419848700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55135925400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55135925400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55135925400


b69e18aee30d9
0f01dd68&sot=
al&sdt=al&sl=9
9&s=AUTHLA
STNAME
%28EQUALS
%28Ivanov
%29%29+AND
+AUTHFIRST
%28Stanislav
%29+AND+AF
FIL
%28Center+of+
Information+Te
chnologies
%29&st1=Ivano
v&st2=Stanislav
&orcidId=&sele
ctionPageSearch
=anl&reselectA
uthor=false&act
iveFlag=false&s
howDocument=
false&resultsPer
Page=20&offset
=1&jtp=false&c
urrentPage=1&p
reviousSelection
Count=0&tooM
anySelections=f
alse&previousR
esultCount=0&a
uthSubject=LFS
C&authSubject
=HLSC&authSu
bject=PHSC&a
uthSubject=SOS
C&exactAuthor
Search=true&sh
owFullList=fals
e&authorPreferr
edName=&origi
n=searchauthorf
reelookup&affil
iationId=&txGi
d=f86c603f357b
a5daed1d7dea3
374f83b

кафедра фізичного 
виховання № 1

Коломийцева 
Ольга 
Едуардівна

http://
www.researc
herid.com/
rid/D-2315-
2018

h=1

Полтавський 
юридичний 
інститут

кафедра цивільного, 
господарського та 
екологічного права

Пашков 
Віталій 
Михайлович

http://
www.researc
herid.com/
rid/W-2896-
2017

h=1

Полтавський 
юридичний 
інститут

кафедра цивільного, 
господарського та 
екологічного права

Олефір 
Андрій 
Олександрович

профіль не 
створено

h=1

Полтавський 
юридичний 
інститут

кафедра цивільного, 
господарського та 
екологічного права

Греков 
Євген 
Анатолійович

профіль не 
створено

h=1

Полтавський кафедра кримінального Грекова профіль не h=1



юридичний 
інститут

та адміністративного 
права і процесу

Марина 
Миколаївна

створено

Полтавський 
юридичний 
інститут

кафедра кримінального
та адміністративного 
права і процесу

Битяк 
Олексій 
Юрійович

профіль не 
створено

h=1

Разом: h=8 h=8

П-12 П-13

11 Прізвище,  ім'я,  по  батькові  наукового,  науково-педагогічного
працівника  (які  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 Sсоpus або
Wеb оf Sсіепсе

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 Sсорus

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 Wеb оf Sсіепсе



Факультет
(Інститут)

Кафедра,
відділ
тощо

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

педагогічного
працівника

14

Кількість
публікацій

Scopus
15

Назва та
реквізити

публікацій
Scopus

(прирівняні
відзнаки)

Кількість
публікацій

Web of Science 
16

Назва та
реквізити

публікацій
Web of Science

(прирівняні
відзнаки)

кафедри 
криміналістики

Іванов 
Володимир 
Георгійович

7 http://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=56438
476300

2011 рік:
1.Text image 
compression 
based on the 
formation and 
classification of 
vertical 
elements of a 
row in the 
graphical 
dictionary of 
symbol data  
 Ivanov, V.G., 
Lyubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Y.V. // Journal 
of Automation 
and Information
Sciences 2011 
Том 43 Выпуск
10 Стр. 29-41

2010 рік:
2.Compression 
of text image 
based on 
selection of 
characters and 
their 
classification  
 Ivanov, V.G., 
Lyubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V. // Journal
of Automation 
and Information
Sciences 2010 
Выпуск 11 Стр.
46-57

2009 рік:
3.Compression 
of images on the

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

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56438476300
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56438476300
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56438476300


basis of 
automatic and 
indistinct 
classification of 
fragments  
 Ivanov, V.G., 
Lomonosov, 
Yu.V., 
Lubarskiy, M.G.
// Journal of 
Automation and
Information 
Sciences 2009 
Том 41 Выпуск
1 Стр. 27-39

2007 рік:
4.Cutting of 
content 
redundancy of 
images on the 
basis of 
classification of 
objects and 
background  
 Ivanov, V.G., 
Lubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V. // Journal
of Automation 
and Information
Sciences.  2007.
- Vol. 39, Issue 
5. - P. 27-36. 

2006 рік:
5.Image 
compression on 
the basis of 
edge 
compensation in
wavelet 
transform  
 Ivanov, V.G., 
Lubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V. // Journal
of Automation 
and Information
Sciences. 2006. 
- Vol. 38, Issue. 
6. - P. 12-24. 

2004 рік:
6.Fourier and 
wavelet image 
analysis with 
respect to 
JPEG-process 
engineering  
 Ivanov, V.G., 
Ljubarsky, 
M.G., 
Lomonosov, 



Ju.V. // Journal 
of Automation 
and Information
Sciences. 2004. 
- Vol. 36. Issue 
10. 
2004 рік:
7.Fourier and 
wavelet image 
analysis in a 
plane of JPEG-
process 
engineerings  
 Ivanov, V.G., 
Lyubarskij, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V.  2004 // 
Problemy 
Upravleniya I 
Informatiki 
(Avtomatika). 
2004. - № 5. - 
С. 111-124.

Кафедра 
криміналістики

Ломоносов 
Юрій 
В`ячеславович

7 http://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=14119
801200

2011 рік:
1.Text image 
compression 
based on the 
formation and 
classification of 
vertical 
elements of a 
row in the 
graphical 
dictionary of 
symbol data  
 Ivanov, V.G., 
Lyubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Y.V.  2011 // 
Journal of 
Automation and
Information 
Sciences 2011 
Том 43 Выпуск
10 Стр. 29-41
Режим 
доступа: http://
www.dl.begellh
ouse.com/journa
ls/2b623940627
8e43e,72b6dbf6
512c0c65,30f2a
ff36d2c40d5.ht
ml

2010 рік:

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14119801200
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14119801200
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14119801200


2.Compression 
of text image 
based on 
selection of 
characters and 
their 
classification  
 Ivanov, V.G., 
Lyubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V.  2010 // 
Journal of 
Automation and
Information 
Sciences 2010 
Выпуск 11 Стр.
46-57
Режим 
доступа: http://
www.dl.begellh
ouse.com/journa
ls/2b623940627
8e43e,095d4043
2612146b,054c
1ee05f06694b.h
tml

2009 рік:
3.Compression 
of images on the
basis of 
automatic and 
indistinct 
classification of 
fragments  
 Ivanov, V.G., 
Lomonosov, 
Yu.V., 
Lubarskiy, M.G.
2009 // Journal 
of Automation 
and Information
Sciences 2009 
Том 41 Выпуск
1 Стр. 27-39
Режим 
доступа: http://
www.dl.begellh
ouse.com/journa
ls/2b623940627
8e43e,525dad26
0ca0ab80,5dc06
7e37796b482.ht
ml

2007 рік:
4.Cutting of 
content 
redundancy of 
images on the 
basis of 
classification of 
objects and 
background  
 Ivanov, V.G., 



Lubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V.  2007 // 
Journal of 
Automation and
Information 
Sciences 2007 
Vol. 39 Issue 5 
P. 27-36.
Режим 
доступа: http://
www.dl.begellh
ouse.com/journa
ls/2b623940627
8e43e,0d7fc43f
4f14ab47,1baaa
90405d7fb3b.ht
ml

2006 рік:
5.Image 
compression on 
the basis of 
edge 
compensation in
wavelet 
transform  
 Ivanov, V.G., 
Lubarskiy, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V.  2006 // 
Journal of 
Automation and
Information 
Sciences  2006 
Vol. 38 Issue 6. 
- P. 12-24.
Режим 
доступа: http://
www.dl.begellh
ouse.com/journa
ls/2b623940627
8e43e,07731a44
7d9532e8,4895
1c9361cd5b14.h
tml

2004 рік:
6.Fourier and 
wavelet image 
analysis in a 
plane of JPEG-
process 
engineerings  
 Ivanov, V.G., 
Lyubarskij, 
M.G., 
Lomonosov, 
Yu.V.  2004 // 
Problemy 
Upravleniya I 
Informatiki 
(Avtomatika). - 
2004. -  № 5. - 



С. 111-124.
Режим 
доступа: http://
dspace.nlu.edu.
ua/handle/12345
6789/6727

2004 рік:
7.Fourier and 
wavelet image 
analysis with 
respect to 
JPEG-process 
engineering
Ivanov, V.G., 
Ljubarsky, 
M.G., 
Lomonosov, 
Ju.V.  //  Journal
of Automation 
and Information
Sciences. 2004. 
Vol. 36 Issue 
10. - P. (нет 
указания 
страниц).
Режим 
доступа: http://
www.dl.begellh
ouse.com/journa
ls/2b623940627
8e43e,133b1c54
218f3b90,17fe8
aac40f62df8.ht
ml

Полтавського 
юридичного 
інституту

кафеда 
цивільного, 
господарського
та 
екологічного 
права

Пашков 
Віталій 
Михайлович

12 https://
www.scopus.co
m/authid/
detail.uri?
authorId=57194
759480
2016 рік:
1. Pashkov V., 
Golovanova I., 
Olefir A. 
The impact of 
the legal regime
of intellectual 
property 
protection in the
pharmaceutical 
market / Vitaliy 
M. Pashkov, 
Iryna A. 
Golovanova, 
Andrii A. Olefir
// Wiadomosci 
Lekarskie. - 
2016. - Тom 
LXIX, nr 3 (cz. 
II). - Рр. 582 - 
586.
Режим 
доступа: https://
www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed

21 2016 рік:

1. Pashkov V., 
Golovanova I., 
Olefir A. The 
impact of the 
legal regime of 
intellectual 
property 
protection in the
pharmaceutical 
market / Vitaliy 
M. Pashkov, 
Iryna A. 
Golovanova, 
Andrii A. Olefir
//Wiadomosci 
Lekarskie. - 
2016. - Тom 
LXIX, nr 3 (cz. 
II). - Рр. 582 - 
586.

Режим 
доступа: https://
www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
/27717949

2. Vitaliy M. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194759480
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194759480
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194759480


/27717949

2. Vitaliy M. 
Pashkov, 
Principle of 
serviceability 
and 
gratuitousness 
in 
transplantation? 
/ Vitaliy M. 
Pashkov, Iryna 
A. Golovanova, 
Petro P. Noha // 
Wiadomosci 
Lekarskie 
(Польша) - 
2016, tom 
LXIX, nr 3 (cz. 
II). - S. 565 - 
568.
Режим 
доступу: 
https://www.ncb
i.nlm.nih.gov/pu
bmed/27717946

3. Vitalii 
Pashkov, Andrii
Harkusha. 
Certain aspects 
on medical 
devices 
software law 
regulation // 
Wiadomosci 
Lekarskie 
(Польша) - 
2016, tom 
LXIX, 2016, nr 
6. - S.765-767.
Режим 
доступа: https://
www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
/28214812

4. Vitalii 
Pashkov, 
Nataliya 
Gutorova, 
Andrii 
Harkusha. 
Medical device 
software: 
defining key 
term // 
Wiadomosci 
Lekarskie 
(Польша) - 
2016, tom 
LXIX, 2016, nr 
6. - S.813-817.
Режим 
доступа: https://
www.ncbi.nlm.

Pashkov, 
Principle of 
serviceability 
and 
gratuitousness 
in 
transplantation? 
/ Vitaliy M. 
Pashkov, Iryna 
A. Golovanova, 
Petro P. Noha // 
Wiadomosci 
Lekarskie 
(Польша) - 
2016, tom 
LXIX, nr 3 (cz. 
II). - S. 565 - 
568.

Режим 
доступу: 
https://www.ncb
i.nlm.nih.gov/pu
bmed/27717946

3. Vitalii 
Pashkov, Andrii
Harkusha. 
Certain aspects 
on medical 
devices 
software law 
regulation // 
Wiadomosci 
Wiadomo?ci 
Lekarskie 
(Польша) - 
2016, tom 
LXIX, 2016, nr 
6. - S.765-767.

Режим 
доступа: https://
www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
/28214812

4. Vitalii 
Pashkov, 
Nataliya 
Gutorova, 
Andrii 
Harkusha. 
Medical device 
software: 
defining key 
term // 
Wiadomosci 
Lekarskie 
(Польша) - 
2016, tom 
LXIX, 2016, nr 
6. - S.813-817.

Режим 
доступа: https://



nih.gov/pubmed
/28214821

2017 рік:
1. European 
experience of 
regulating 
distance selling 
of medicines for
Ukraine. Автор:
Pashkov, 
Vitalii; Hrekov, 
Yevhen; 
Hrekova, 
Maryna
Wiadomosci 
lekarskie 
(Warsaw, 
Poland : 1960)  
Том: 70   
Выпуск: 1   
Стр.: 96-100.
Режим 
доступа: https://
www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed
?
Db=pubmed&C
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наукометричних баз17

П17 ---

Кількість спеціальностей18 П18 2011 рік: 1 (6.030401 Правознавство)
2012 рік: 1 (6.030401 Правознавство)
2013 рік: 1 (6.030401 Правознавство)
2014 рік: 1 (6.030401 Правознавство)
2015 рік: 6 (6.030401 Правознавство, 
6.030202 Міжнародне право, 
8.1810003 Судова експертиза, 
8.19010011 Інтелектуальна власність, 
6.030508 Фінанси і кредит,
6.030601 Менеджмент)
2016 рік: 6 (6.030401 Правознавство, 
6.030202 Міжнародне право, 
8.1810003 Судова експертиза, 
8.19010011 Інтелектуальна власність, 
6.030508 Фінанси і кредит, 
6.030601 Менеджмент)
2017 рік: 3 (081 Право, 
293 Міжнародне право, 
072 Фінанси, банкцівська справа та страхування)  



Кількість об'єктів права 
інтелектуальної власності, що
зареєстровані закладом вищої
освіти та/або зареєстровані 
(створені) його науково- 
педагогічними та науковими 
працівниками19

П19 25 (список додається)

Кількість об'єктів права 
інтелектуальної власності, які
комерціалізовано закладом 
вищої освіти та/або його 
науково- педагогічними та 
науковими працівниками20

П20 ---

17. Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до
наукометричних баз Sсорus, Wеb оf Sсіепсе, 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.
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, 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



Додаток до таблиці 5. 

П19. Кількість об’єктів інтелектуальної власності, що зареєстровані 

№
п.п.

Назва свідоцтва Дата
реєстрації

Автори Ким  підписано

1. Свідоцтво  про  реєстрацію  авторського
права  на  твір  №  37621.  База  даних
«Навчальний електронно-інформаційний
комплекс (НЕІК) з кримінального права
України»

28.03.2011 Тацій В.Я., 
Тютюгін В.І., 
Борисов В.І., 
Іванов С.М., 
Карасюк В.В., 
Соколов О.Ю.

Голова Державного 
департаменту 
інтелектуальної 
власності
 М. В. Паладій

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 40293. База даних 
«Навчальний електронно-інформаційний
комплекс (НЕІК) з трудового права 
України»

21.09.2011 Прилипко С.М., 
Ярошенко О.М., 
Занфірова Т.А., 
Гончаров В.О., 
Іванов С.М., 
Карасюк В.В., 
Іванова Ю.С.

Голова Державного 
департаменту 
інтелектуальної 
власності
О. В. Янов

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 45337. База даних 
«Навчальний електронно-інформаційний
комплекс (НЕІК) з навчальної 
дисципліни «Правова інформація та 
комп’ютерні технології в юридичній 
діяльності»

27.08.2012 Іванов В.Г., 
Іванов С.М., 
Карасюк В.В., 
Комаров В.В., 
Кошева Н.А., 
Ломоносов Ю.В., 
Любарський М.Г., 
Гвозденко М.В., 
Мазніченко Н.І.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
О. В. Янов

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 45614. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з «Адміністративного 
права»

13.09.2012 Битяк Ю.П., 
Тацій В.Я., 
Гаращук В.М., 
Зуй В.В., 
Писаренко Н.Б., 
Мартиновський В.В.,  
Іванов С.М., 
Карасюк В.В., 
Глинянський С.В. 

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
О. В. Янов

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 45680. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з «Конституційного 
права України»

18.092012 Барабаш Ю.Г., 
Тацій В.Я., 
Колісник В.П. ,  
Слінько Т.М.,  
Кушніренко О.Г.,
Летнянчин Л.І.,  
Веніславський Ф.В.,  
Ткаченко Є.В.,  
Іванов С.М., 
Карасюк В.В. ,  
Глинянський С.В.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
О. В. Янов

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №48761. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з навчальної 
дисципліни «Екологічне право»

13.04.2013 Гетьман А.П.,
Іванов С.М.,
Глинянський С.В.,
Размєтаєв С.В.,
Шеховцов В.В.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №50544. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з навчальної 

02.08.2013 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Борисова В. І.,
Баранова Л. М.,
Ісаєв А. М.,

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня



дисципліни «Цивільне право (частина 
перша)» 

Крат В. І., 
Кривобок С. В.,
Яроцький В. Л., 
Приступа С. Н., 
Яркіна Н. Є.,
Таш’ян В. І.,
Балюк В. М.,
Іванов А. М.,
Казанцев С. В.,
Жигалкін І. П., 
Рамазанова Т. І.,
Домашенко М. В.,
Ігнатенко В. М.,
Крижна В. М.,
Коробцова Н. В.,
Піддубна В. Ф.,
Печений О. П., 
Пучковська І. Й.,
Соловйов О. М.,
Спасибо-Фатєєва І.В.,
Сурженко О. А., 
Чуйкова В. Ю. 

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №50545. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з навчальної 
дисципліни «Цивільне право (частина 
друга)»

02.08.2013 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Яроцький В. Л., 
Бірюкова А. Г.,
Євков А. М.,
Мороз М. В.,
Ємельянчик С. О.,
Маслова-Юрченко К.О.
Чуйкова В. Ю., 
Крижна В. М.,
Тупицька Є. О.,
Явор О. А.,
Скакун Ю. Є.,
Домашенко М. В.,
Гузенат М. О.,
Надьон В. В., 
Колісникова Г. В.,
Борисова В. І.,
Ісаєв А. М.,
Баранова Л. М.,
Крат В. І., 
Кривобок С. В.,
Приступа С. Н., 
Казанцев С. В.,
Рамазанова Т. І.,
Ігнатенко В. М.,
Коробцова Н. В.,
Печений О. П., 
Пучковська І. Й.,
Соловйов О. М.,
Спасибо-Фатєєва І. В.,
Сурженко О. А.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 48760. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з навчальної 
дисципліни «Цивільний процес»

13.04.2013 Комаров В. В.,
Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Бігун В. А.,
Баранкова В. В.,
Гусаров К. В.,
Жушман М. В.,
Луспеник Д. Д.,

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня



Мамницький В. Ю.,
Радченко П. І.,
Рожнов О. В.,
Світлична Г. А.,
Сібільов Д. М.,
Сакара Н. Ю.,
Удальцова І. В.,
Юдін А. В.,
Комарова Т. В.,
Кравцов С. О.,
Цувіна Т. А.,
Череватенко І. М.,
Шутенко О. В.,
Гузе К. А.,
Шадура Д. М.,
Васильєв С. В.,
Єфременко В. В.

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №50543. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з навчальної 
дисципліни «Основи прокурорської 
діяльності»

02.08.2013 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Марочкін І. Є.,
Каркач П. М.,
Бабкова В. С.,
Лапкін А. В.,
Смирнова-Бартенєва В.В.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №50542 База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс (НЕІК) з навчальної  
дисципліни «Організація судових та 
правоохоронних органів»

02.08.2013 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Марочкін І. Є.,
Каркач П. М.,
Назаров І. В.,
Москвич Л. М.,
Трагнюк Р. Р.,
Русанова І. О.,
Вільчик Т. Б.,
Крючко Ю. І.,
Шандула О. О.,
Іванцова А. В.,
Ковальова Я. О.,
Овчаренко О. М.,
Овсяннікова О. О.,
Лапкін А. В.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №53434. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс з «Кримінальний процес»

30.01.2014 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Капліна О. В.,
Шило О. Г.,
Вапнярчук В. В.,
Гриненко С. О.,
Дроздов О. М.,
Карпенко М. О.,
Маринів В. І.,
Трофименко В. М.,
Туманянц А. Р.,
Фомін С. Б.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №55454. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс з «Філософії права» 
(«НЕІК»Філософія права)

26.06.2014 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Данильян О. Г., 
Максимов С. І.,
Трофименко В. А.,
Жданенко С. Б.,
Сатохіна Н. І.,
Мелякова Ю. В.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня



14. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №55455. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс з «Філософії» 
(«НЕІК»Філософія)

26.06.2014 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Данильян О. Г., 
Дзьобань О. П.,
Калиновський Ю. Ю.,
Мануйлов Є. М.,
Коваленко І. І.,
Кальницький Е. А.,
Серков О. А.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
М. В. Ковіня

15. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №60214. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс  «Основи безпеки 
життєдіяльності» («НЕІК» «Основи 
безпеки життєдіяльності»)

18.06.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Ковжога С. О.,
Карманний Є. В.,
Полежаев А. М.,
Малько О. Д.,
Тузіков С. А.,
Зенін А. П.,
Лазутський А. Ф.,
Молодцов В. С.,
Писарєв А. В.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова

16. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №60215. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс  «Економічна теорія» («НЕІК» 
«Економічна теорія»)

18.06.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Броницька В. В.,
Вовк І. А.,
Гриценко О. А.,
Губін К. Г.,
Камінська Т. М.,
Левковець О. М.,
Макуха С. М.,
Марченко О. С.,
Набатова О. О.,
Нечипорук Л. В.,
Овсієнко О. В.,
Чуприна О. О.,
Шевченко Л. С.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова

17. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №60216. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс  «Філософські проблеми 
правового виховання»

18.06.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Данильян О. Г.,
Дзьобань О. П.,
Калиновський Ю. Ю.,
Мануйлов Є. М.,
Коваленко І. І.,
Максимов С. І.,
Трофименко В. А.,
Жданенко С. Б.,
Сатохіна Н. І.,
Мелякова Ю. В.,
Серков О. А.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова

18. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №61568. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс  «Сімейне право» («НЕІК» 
«Сімейне право»)

08.09.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Борисова В. І. 
Баранова Л. М.,
Біляєв О. О.,
Балюк В. М.,
Донець А. Г.,
Замуравкіна Р. М.,
Іванова К. Ю.,
Ісаєв А. М.,
Казанцев С. В.,
Кацюба К. В.,
Крижна В. М.,

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова



Новохатська Я. В.,
Пучковська І. Й.,
Сиротенко С. Є.,
Соловйов О. М.,
Ус М. В.,
Ходико Ю. Є.,
Явор О. А.,
Яроцький В. Л.

19. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №61569. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс  «Історія держави і права 
України»

08.09.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Гончаренко В. Д.,
Власенко С. І.,
Россіхін В. В.,
Тихоненков Д. А.,
Васильєв Є. О.,
Шигаль Д. А.,
Харасик Н. О.,
Шевердін М. М.,
Киян М. Ш.,
Рум’янцев В. О.,
Скуратович І. М.,
Єрмолаєв В. М.,
Лісогорова К. М.,
Походзіло Ю. М.,
Лизогуб В. А.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №61570. База даних 
«Навчальний електронно-іформаційний 
комплекс  «Основи римського 
приватного права»

08.09.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Борисова В. І. 
Баранова Л. М.,
Домашенко М. В.,
Іванова К. Ю.,
Ісаєв А. М.,
Карнаух Б. П.,
Кацюба К. В.,
Коробцова Н. В.,
Крат В. І., 
Кривобок С. В.,
Крижна В. М.,
Печений О. П.,
Сиротенко С. Є.,
Сурженко О. А.,
Таш’ян Р. І.,
Ус М. В.,
Ходико Ю. Є.,
Чуйкова В. Ю., 
Яркіна Н. Є.,
Яроцький В. Л.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова

21. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №61571. База даних 
«Навчальний електронно-інформаційний
комплекс «Історія держави і права 
зарубіжних країн»

08.09.2015 Іванов С.М., 
Глинянський С.В.,
Гончаренко В. Д.,
Власенко С. І.,
Россіхін В. В.,
Тихоненков Д. А.,
Васильєв Є. О.

Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності України
А. Г. Жарінова

22. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №68751. База даних “Курс з
логіки для студентів дистанційної форми
навчання”

24.11.2016 Юркевич О. М.,
Павленко Ж. О.,
Коваленко Г. В.,
Невельська-Гордєєва О.П
Качурова С. В.

В. О. голови 
Державної служби 
інтелектуальної 
власності України
А. А. Малиш

23. Свідоцтво про реєстрацію авторського 22.08.2017 Юркевич О. М., В. О. державного 



права на твір №73545. База даних 
«Практична логіка: тренінг 
інтелектуальних здібностей»

Павленко Ж. О.,
Коваленко Г. В.

секретаря 
Міністерства 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України Т. Є. Крикун

24. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №71367. Комп’ютерна 
програма “Пошукова система суб’єктів 
інноваційних відносин”

12.04.2017 Іванов С. М.,
Глібко С. В.,
Карасюк В. В.,
Петришин О. В.,
Новіков Є. А.

В. о. голови 
Державної служби 
інтелектуальної 
власності України
А. А. Малиш

25. Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір №72347. База даних 
“Навчальний електронно-інформаційний 
комплекс з української культури”

22.06.2017 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.

Державний секретар
Міністерства 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України 
О. Ю. Перевезенцев

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 профессора

П1/П10

8774/98
90

16 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

8774/568
15

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,  але  не  більше  трьох  останніх  років
(стосується  здобувачів  вищої  освіти,  для  яких  передбачається
складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту)

52,5%
 Випускників 
бакалавріату, що 
склали краще за 
всіх Єдине вступне 
випробування з 
права (МГО 
Універсальна 
екзаменаційна 
мережа)

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

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*100/619

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

ПЗ*100/П1

1

або  визнані  Мінкультури,  на  Олімпійських,  Паралімпійських,
Дефлімпійських  іграх,  Всесвітній  та  Всеукраїнській  універсіадах,
чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та
Європи,  чемпіонату  України  з  видів  спорту,  які  проводяться  або
визнані  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту,
приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання

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

2015 р. – 55
2016 р. – 42
2017 р. - 41

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  Sсорus,  Web оf Sсіепсе,  інших
наукометричних  базах,  визнаних  МОН,  приведене  до  кількості
науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу

(П12+П13)/П6

(8+8)/619
0,03



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  Sсорus або  Web of
Sсіепсе, 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

5*100/619
1

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом
впливовості  до  наукометричних  баз  Sсорus,  Web оf Sсіепсе,  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

П8*100/П6

 
26*100/619

4 

працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на
31 грудня останнього року звітного періоду

12 Кількість  об'єктів  права  інтелектуальної  власності,  що  зареєстровані
закладом вищої  освіти та/або зареєстровані  (створені)  його  науково-
педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на
постійній  основі  за  звітний  період,  приведена  до  100  науково-
педагогічних  і  наукових  працівників,  які  працюють у  закладі  вищої
освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року
звітного періоду

П19*100/П6

3*100/619

0,5

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

--



III.  Інформація  про  досягнення  закладу  вищої  освіти  за  преміальними
критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Інформуємо  про  досягнення  закладу  вищої  освіти  за  преміальними  критеріями
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за номінаціями:

1) місце закладу вищої освіти в міжнародних і незалежних рейтингах;

-  Національна  юридична  академія  імені  Ярослава  Мудрого  стала  кращим
навчальним закладом правової  спеціалізації  в  рейтингу Міністерства освіти і  науки за
2012 р.;

-  відповідно  до  інформації,  яку  надала  Міжнародна  громадська  організація
«Універсальна  екзаменаційна  мережа»,  52,5%  випускники  бакалавріату  Університету
потрапили до 25% осіб, що склали краще за всіх Єдине фахове вступне випробування з
права у 2017 р.; 

-  рейтинг  вищих навчальних закладів  інформаційного ресурсу «Освіта.ua» серед
ЗВО Харкова та Харківської області за 2017 р. -  Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого посів 10 місце;

-  рейтинг  університетів  «ТОП-200  Україна»  2017  -   Національний  юридичний
університет  імені  Ярослава  Мудрого  займає  16  місце;
           -  рейтинг  університетів  за  показниками  Scopus 2017  року  -  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 130 місце в 2017 р.;

-  Топ  -  50  вузів  України  за  оцінками  роботодавців  у  2017  р.  -  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого посів  6 місце.

     За  результатами різних  рейтингів  закладів  вищої  освіти,  що готують  фахівців  за
напрямом  «Правознавство»,  Університет  упродовж багатьох  років  визнається  кращим
юридичним  ЗВО України.  Визнанням  Університету на міжнародному рівні  стало його
приєднання до Великої хартії університетів. 

    Досягнення  ЗВО відзначені численними нагородами міжнародного і всеукраїнського
рівня. Міжнародна діяльність Університету високо оцінена на VII Міжнародній  виставці
«Сучасні навчальні заклади – 2016», на якій  ЗВО отримав Гран-прі «Лідер міжнародної
діяльності»;

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій - не має;

3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх
10 років було присвоєно почесні звання України  -  32 особи;

4) кількість випускників закладу вищої освіти,  яким протягом останніх 10 років
було присвоєно почесні звання України, – 127 осіб;



5) кількість  випускників  закладу  вищої  освіти,  які  підтвердили  своє
працевлаштування  протягом  трьох  років  (може  використовуватися інформація,  яка
отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про вищу освіту
та закінчення навчання), – 35  29     осіб.

         

         Утвердженню Університету як лідера юридичної освіти і науки в нашій державі
сприятиме виконання намічених у Стратегії розвитку Університету і Плані стратегічного
розвитку заходів управлінського, навчального, методичного, наукового, організаційного
характеру.   Колектив  Університету  має  всі  підстави  пишатися  своїми  досягненнями,
готовий до виконання всіх  посталених у  Плані  стратегічного розвитку завдань,  вимог
чинного  законодавства  щодо  підтвердження  Університетом  статусу  Національного
закладу вищої освіти. 

  



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;
 система для внутрішнього оперативного спілкування співробітників між кафедрами та

іншими  структурними  підрозділами  Університету  в  режимі  чату,  побудована  на
основі протоколу Jabber;

 файлообмінна  dc-мережа,  яка  дозволяє  співробітникам  і  студентам  організувати
зручний обмін інформацією;

 ftp-сервер для зберігання і  поширення навчальних матеріалів,  які  були розподілені
між кафедрами;

 власна версія  системи,  що дозволяє студентам переглядати результати модульного
контролю он-лайн;

 інформаційно-пошукова  система  «Законодавство»,  яка  поєднує  сервер  ЦІТ  із
серверами  Верховної  Ради  України  та  оновлюється  двічі  на  день,  що  дає  змогу
оперативно отримувати найактуальніші версії нормативних актів он-лайн.

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&task=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 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 90 відеофайлів, які доступні для
студентів всіх факультетів і форм навчання. 

У  розділі  «Навчально-методичні  матеріали»  представлено  1329  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.

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.

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  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.

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)

http://library.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).
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