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ВСТУП  
 
У цьому звіті висвітлено основні результати діяльності Василя Тація на 

посаді ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (далі – Університет) за період з 2015 по 2020 роки, що провадилася 

відповідно до контракту, укладеного з ним Міністерством освіти і науки 

України після обрання колективом Університету 26.08.2015 р., а певною мірою 

за весь період його перебування на посаді ректора починаючи з 1987 року, 

тобто з моменту, коли йому на одних із перших в Україні виборах ректорів 

вишів одноголосно було довірено очолити Університет.  

У своїй діяльності ректор Університету керувався чинним законодавством 

України, зокрема, Конституцією України, законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами й 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, 

Колективним договором, рішеннями конференції трудового колективу, вченої 

ради, іншими нормативно-правовими актами. 

Протягом звітного періоду робота ректора Університету була спрямована 

на забезпечення високоефективної стабільної статутної діяльності вишу, 

головним напрямком якої є підготовка фахівців-правників з вищою освітою 

високого професійного рівня, виконання державного замовлення й договірних 

зобов’язань Університету тощо. 

Відповідно до запропонованої ректором і підтриманої колективом 

стратегії Університет протягом десятиліть, особливо впродовж минулих п’яти 

років, динамічно розвивався. Його потенціал за роки незалежності України зріс 

в цілому у 5–6 разів за всіма показниками.  

Сьогодні Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 

це один із найавторитетніших закладів вищої освіти нашої країни, визнаний 

центр підготовки високопрофесійних юристів для різних сфер юридичної 

практики, в якому проводиться науково-дослідна робота як з фундаментальних, 

так і прикладних проблем, а колектив робить вагомий внесок у розбудову 
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правової держави Україна. Не можна оминути й той факт, що зусиллями 

науково-педагогічних працівників підвищується потенціал Університету, 

розширюються можливості. Крім того, наш виш має розвинену інфраструктуру, 

сучасну матеріальну базу, широкі міжнародні зв’язки, завдяки чому 

забезпечуються функціонування й інноваційний розвиток освіти, підвищення її 

якості й доступності, інтеграцію в європейський освітній простір зі 

збереженням національних досягнень і традицій. Принагідно додати, що ми як 

ЗВО розвиваємося, удосконалюємо свою структуру, послідовно модернізуємо 

організацію освітньої діяльності, розширюємо її практичну спрямованість і 

спеціалізацію, відкриваємо нові спеціальності, запроваджуємо новітні 

інформаційні технології.  

Звісно, завдяки цьому Університет користується високим авторитетом 

серед визнаних правничих центрів України і зарубіжних країни, протягом 

багатьох років міцно утримує лідерські позиції у сфері юридичної освіти 

країни, що підтверджено різного рівня рейтингами й численними нагородами, 

затребуваністю випускників на практиці, його привабливістю для абітурієнтів. 

Так, протягом 2015–2020 років наш виш здобув Гран-прі в номінації 

«Університет року юридичного напряму» на Міжнародній професійній 

спеціалізованій виставці «ЗНО-2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»; 

став переможцем у державному конкурсі на кращі будинки й споруди у 

номінації «Краща будівля закладу освітнього призначення» і нагороджений 

відзнакою «Краща будівля 2016 року в Україні»; отримав Гран-прі у номінації 

«Університет року» на IV Міжнародній професійній спеціалізованій виставці 

«Освіта в Україні. Освіта за кордоном» під гаслом «Навчайся в Україні» і на V 

Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»; на IX Міжнародній 

виставці «Освіта за кордоном «World Edu» – золоту медаль і диплом «За 

активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного 

процесу» (2017), став переможцем на ІХ Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2018» і отримав Гран-прі «Лідер вищої освіти України»;  

за результатами Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 
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нагороджений золотою медаллю і дипломом у номінації «Інноваційне освітнє 

середовище: нові виклики й сучасні рішення»; отримав Гран-прі «Лідер 

наукової та науко-технічної діяльності» на Х Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти» і золоту медаль у номінації «Інноваційна діяльність закладу 

освіти – ресурс забезпечення якості освіти» на Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті – 2019» та ін.   

Стало доброю традицією й те, що високі державні посадовці України, 

зарубіжних країн, народні депутати, провідні вчені світу відвідують виш, що є 

підтвердженням визнання авторитету й наукового потенціалу Університету. 

Так, 2 вересня 2020 року в рамках робочої поїздки по Харківщині наш заклад 

відвідав Президент України Володимир Зеленський. Він завітав до Навчально-

бібліотечного комплексу і ознайомився з фондами рідкісних видань і 

дисертацій наукової бібліотеки, а також тематичною експозицією раритетів 

«Державний благоустрій у працях теоретиків минулого», зустрівшись після 

цього з представниками бізнесу харківського регіону. Напередодні, 30 липня 

2020 року, гостями Університету стали Голова Верховної Ради України  

Д. О. Разумков, голови комітетів і підкомітетів Верховної Ради України, 

народні депутати України. Вони взяли участь у круглому столі «Інтеграція 

виробництва та науки – основа стійкого розвитку економіки». Голова 

Верховної Ради України Д. О. Разумков висловив вдячність за плідну 

співпрацю вчених Університету з Верховної Радою України в підготовці і 

експертуванні законопроєктів.   

Окремо варто зупинитися на тому, що обсяг знань і ділові якості випускників 

нашого вишу були і залишаються своєрідним еталоном підготовки фахівців у сфері 

правознавства. Зокрема, у стінах Університету отримали освіту фахівці, які стали 

видатними державними діячами, високими посадовцями, очолюють вищі судові 

органи й органи правопорядку країни, плідно працюють у бізнесових структурах 

України і зарубіжжя, викладачами, науковцями, політиками.   

Вищевказані досягнення стали можливими завдяки тому, що в Університеті 

сформовано потужний професорсько-викладацький склад. Більш того, його 
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науковий рівень із року в рік суттєво підвищується, збільшується кількість 

викладачів із науковими ступенями. Упродовж минулих п’яти років за визначні 

показники в роботі понад 30 професорів, викладачів і співробітників отримали 

високі державні нагороди й почесні звання. За останні 30 років науковці і 

співробітники Університету дев’ять разів ставали лауреатами Державної премії 

України в галузі науки і техніки, а також архітектури, а шість із них – у 2019 р. 

Значна увага приділяється створенню державних стандартів вищої освіти, 

фундаменталізації освіти й професіоналізації навчання. Університет із метою 

розширення міжнародної взаємодії, забезпечення безпосередніх зв’язків між 

практикою, освітнім процесом і результатами наукових досліджень, а також 

задля виконання просвітницької місії у громадянському суспільстві виробив 

власні підходи і принципи, орієнтуючись на європейські й світові стандарти 

юридичної освіти.  

Крім того, у виші провадиться велика науково-дослідна робота з 

фундаментальних і прикладних проблем правознавства. Університет бере 

активну участь у національних, регіональних і міжнародних науково-дослідних 

програмах і проєктах. Кожного року видається понад 700 наукових видань 

загальним обсягом 1100–1200 друк. арк., серед яких монографії, підручники й 

навчальні посібники, тематичні збірники і збірники нормативних актів, наукові 

статті. Завдяки цьому студенти і викладачі повністю забезпечені навчально-

методичною літературою. Крім того, у стінах Університету систематично 

проходять міжнародні, республіканські й регіональні науково-практичні 

конференції, «круглі столи», семінари, сформувалися потужні авторитетні 

правові наукові школи, відомі в Україні та за її межами, ефективно працюють 

аспірантура і докторантура, створено необхідні умови для здійснення 

підготовки дисертацій за всіма юридичними спеціальностями.  

Значна увага, як і раніше, приділяється організації законопроєктної 

діяльності, втіленню отриманих результатів наукових досліджень у 

законотворчий процес. Учені Університету беруть активну участь у підготовці 

законопроєктів, виступають експертами при розробці важливих нормативно-
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правових актів, вносять пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства. Зокрема, вони розробляли Конституцію України, готували чи 

піддавали науковій експертизі більшість проєктів законів і кодексів, 

розглянутих і прийнятих Верховною Радою України.   

Приємно, що до науковців Університету постійно звертаються найвищі 

державні інституції: Верховна Рада України, Адміністрація Президента, 

Кабінет Міністрів України. Протягом багатьох років учені плідно 

співпрацюють із відповідними комісіями й комітетами Верховної Ради України 

при оновленні й вдосконаленні українського законодавства, виконують функції 

консультантів або членів консультативних рад Верховного Суду, Генеральної 

прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та інших міністерств і відомств, 

співпрацюють з органами місцевого самоврядування.  

Постійно зміцнюються творчі зв’язки Університету з юридичними вишами і 

провідними центрами юридичної науки України й зарубіжжя. Зокрема, 18 вересня 

2004 р. наш виш підписав Велику хартію університетів. Завдяки наполегливій і 

кропіткій роботі Університет – один із лідерів у сфері міжнародної діяльності 

серед юридичних закладів вищої освіти. Нині налагоджено співпрацю й укладено 

договори з університетами Великої Британії, Франції, Ірландії, Іспанії, Литви, 

Естонії, Латвії, Німеччини, Польщі, США, Швеції, В’єтнаму, Узбекистану тощо. 

На основі досягнутих домовленостей нашим вишем реалізовуються програми 

ступеневої та кредитної мобільності студентів, спільні магістерські програми, 

здійснюється обмін викладачами, що дозволяє випускникам отримати одночасно 

ступінь магістра Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого й закордонних вишів.  

Крім того, Університет є учасником спільних європейських проєктів, 

членом багатьох міжнародних освітніх організацій та об’єднань, серед яких: 

Європейська асоціація університетів (EUA), Європейська асоціація юридичних 

факультетів (ELFA) та ін.  

Наш заклад має значні здобутки в розвитку матеріальної бази. 

Результатом завзятої багаторічної праці колективу стало те, що за минулі 33 
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роки Університет збільшив свої навчальні площі у понад шість разів, нині 

загальна площа становить понад 270 тис. кв. м. На цей час Університет має 20 

сучасно обладнаних навчальних корпусів, 16 гуртожитків, спортивні, 

культурно-розважальні центри, Палац студентів, навчально-бібліотечний 

комплекс; функціонують сучасні лікувально-оздоровчі заклади (санаторій-

профілакторій «Березовий гай», центр первинної медико-санітарної допомоги), 

де студенти, викладачі й співробітники вишу мають можливість отримати 

майже весь комплекс медичних послуг на високому професійному рівні, 

оздоровитися і відпочити. У комфортних номерах гуртожитків Університету 

створено чудові умови для проживання, навчання, заняття спортом, відпочинку.  

Як ви пам’ятаєте, у березні 2017 р. введено в експлуатацію 

найсучасніший Навчально-бібліотечний комплекс, який є потужним 

інформаційно-освітнім центром Університету, спроєктованим і побудованим за 

світовими стандартами. У ньому акумульовані унікальні артефактні, раритетні 

книги, вітчизняні й зарубіжні традиційні й електронні видання (що відповідає 

найвищим національним і міжнародним стандартам юридичної освіти). 

Співробітники використовують прогресивні організаційно-інноваційні 

бібліотечні методики, новітні технології навчального процесу, 

телекомунікаційні мережеві магістралі, що сприяє підвищенню ефективності й 

якості інформаційного забезпечення освітнього процесу, а також формуванню 

професійного, інформаційно-комунікаційного досвіду, креативного стилю 

мислення, розширенню світогляду молоді й взаємообміну знаннями. Із кожним 

днем Навчально-бібліотечний комплекс Університету набуває все більшої 

популярності серед учених, освітян, практичних працівників, державних і 

виконавчих органів Харкова й України в цілому, а його приміщення активно 

використовуються для проведення наукових, науково-практичних, освітньо-

виховних та інших заходів. Зокрема, колективами Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого і Національної академії правових наук 

України на базі Навчально-бібліотечного комплексу Університету створено 

постійно діючий Харківський міжнародний юридичний форум, який уже три 
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роки поспіль проходить за підтримки державних органів влади і місцевого 

самоврядування, зарубіжних партнерів і міжнародних організацій. У 2018 р. він 

набув статусу щорічного заходу загальнодержавного значення, оскільки під час 

його проведення вирішуються важливі проблеми правового характеру сталого 

розвитку в глобалізованому світі. Наприкінці вересня 2020 року планується 

проведення IV Харківського міжнародного юридичного форуму.  

В Університеті створено належні умов для творчої праці й повноцінного 

відпочинку, всебічного розвитку особистості майбутніх фахівців, їх 

патріотичного, естетичного і фізичного виховання. Побудовано й ефективно 

функціонує найкращий в України Палац студентів, удостоєний державної 

премії України в галузі архітектури. У Палаці успішно працює професійний 

студентський театр широкого жанрового спрямування, який є першим у світі. 

Усе вказане дало новий поштовх розвитку культурно-виховної роботи серед 

студентів, активізації художньої самодіяльності, залученню до численних 

мистецьких колективів обдарованої молоді. З огляду на це Палац став 

традиційним місцем проведення міських і обласних ділових заходів, святкових 

урочистостей і концертів.  

Не менш важливим напрямом є фізичне виховання і розвитку спорту, які є 

невід’ємною складовою процесу формування загальної й професійної культури 

особистості, збереження і зміцнення здоров’я, організації та забезпечення 

здорового способу життя, підвищення рівня працездатності. Зараз в 

Університеті функціонують близько 50 спортивних залів і споруд в усіх 

навчальних корпусах і гуртожитках, де можна займатися фізичною культурою і 

спортом, серед них: навчально-спортивні комплекси, басейни, стадіони, 

тренажерні зали, спортивні майданчики. Плідно працюють спортивні секції і 

спортивні клуби, завдяки чому ми маємо значні досягнення в розвитку фізичної 

культури й спорту. Щорічно за результатами участі в чемпіонатах України, 

Європи й світу, студентських універсіадах і спартакіадах студенти й 

співробітники Університету здобувають 200–250 медалей різного ґатунку. У 

травні 2019 р. шаховий клуб нашого закладу посів 1 місце на чемпіонаті 
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України з шахів серед клубних команд. Серед студентів і аспірантів вишу є 

чемпіони і призери Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики й плавання, 

призери чемпіонату Європи з плавання, переможці Всесвітньої шахової 

олімпіади, 4 заслужених майстри спорту України, 9 майстрів спорту 

міжнародного класу, 6 міжнародних гросмейстерів із шахів, 2 міжнародних 

майстри із шахів, 34 майстри спорту України.  

Враховуючи сучасні тенденції, нині особлива увага приділяється 

реалізації молодіжної політики, розвитку студентського самоврядування, 

поглибленню взаємодії ректорату з його органами, створенню умов для його 

діяльності, розширенню прав і можливостей студентства в управлінні 

Університетом, що, звісно, сприяє підвищенню активності і відповідальності 

молоді, ролі студентського самоврядування в навчально-виховному процесі.  

 
1. Підготовка фахівців із вищою освітою за відповідними програмами  
на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти 

 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 

самоврядний (автономний) державний заклад вищої освіти, який провадить 

свою освітню діяльність у сфері вищої освіти за наступними галузями знань, 

спеціальностям та програмами: 

перший (бакалаврський) рівень:  галузь знань 08 «Право», спеціальність 

081 «Право», освітньо-професійна програма «Право»;  галузь знань 08 «Право», 

спеціальність 081 «Право», освітньо-професійна програма «Правознавство» 

(Інститут управління та права);  галузь знань 29 «Міжнародні відносини», 

спеціальність 293 «Міжнародне право», освітньо-професійна програма 

«Міжнародне право»;  галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-

професійна програма «Фінансові ринку» (набору немає);  галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», 073 «Менеджмент», освітньо-професійна 

програма «Менеджмент організацій» (набору не має); галузь знань 05 

«Економіка», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна програма 

«Бізнес-економіка». 



 10 

другий (магістерський) рівень:  галузь знань 08 «Право», спеціальність 

081 «Право», освітньо-професійна програма «Право»; галузь знань 29 

«Міжнародні відносини», спеціальність 293 «Міжнародне право», освітньо-

професійна програма «Міжнародне право»; галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітньо-професійна 

програма «Бізнес-адміністрування»; галузь знань 05 «Економіка», спеціальність 

051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Бізнес-консалтинг». 

Підготовка молодших спеціалістів у галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» відбувається за освітньо-професійною програмою 

початкового рівня вищої освіти «Право». 

Структура Університету 

У структурі Університету функціонують 6 навчальних інститутів 

(Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, Слідчо-криміналістичний 

інститут, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, Інститут 

підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Військово-

юридичний інститут та Інститут післядипломної освіти), чотири денних 

факультети (господарсько-правовий, міжнародно-правовий, фінансово-

правовий, факультет адвокатури), а також вечірній і заочний факультети, 

відокремлені структурні підрозділи (Полтавський юридичний інститут, 

Інститут управління і права (Київ), Полтавський юридичний коледж).  

Робота приймальної комісії   

За останні п’ять років робота приймальної комісії провадилася передусім 
з урахуванням нормативних приписів Закону України «Про вищу освіту». 
Щоправда, кожного року вступна кампанія супроводжувалася запровадженням 
низки новел, що передбачалися, зокрема, нормами Умов прийому, які 
затверджувалися щорічно Міністерством освіти і науки України. До найбільш 
важливих новел цього періоду можна віднести наступні. 

У 2016 році при вступі на навчання до бакалавріату на денну форму 
абітурієнти мали право подавати заяву за загальним правилом лише в 
електронній формі (раніше вони подавалися письмово). Також було повністю 
скасовано вступ поза конкурсом й запроваджено зарахування на навчання до 
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бакалавріату за квотами. Уперше введено нову модель розподілу місць 
державного замовлення між закладами вищої освіти України за денною 
формою бакалавріату, а також вагові коефіцієнти щодо всіх без винятку 
вступних випробувань при вступі на навчання на перший курс бакалавріату. 

У 2017 році при наборі на навчання до магістратури на спеціальності 081 
«Право» і 293 «Міжнародне право» вперше вступні випробування проводилися 
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

У 2018 році однією із новел вступної кампанії стало запровадження 
адресного розміщення місць державного замовлення за ступенем «Магістр» за 
спеціальностями 081 «Право» і 293 «Міжнародне право». Крім того, держава 
відмовилася від прийому вступників за цими спеціальностями на місця 
держзамовлення на заочну форму навчання (як до бакалавріату, так і в 
магістратуру). 

У 2019 році Міністерство освіти і науки України значно підвищило 
вимоги до абітурієнтів, які вступали на спеціальності 081 «Право» і 293 
«Міжнародне право». Це стосувалося вступу на навчання для здобуття як 
ступеня «Бакалавр», так і «Магістр». Уперше Умовами прийому на 2019 рік 
передбачалося, що вступник має право подавати документи на перший курс 
бакалавріату за спеціальностями 081 «Право» і 293 «Міжнародне право» лише у 
разі, коли його конкурсний бал за результатами сертифікатів ЗНО становить 
130 або більше балів. Ті вступники, конкурсний бал яких був менший 130 балів, 
взагалі не мали права брати участі в конкурсі при вступі навіть на контрактну 
форму навчання. 

У 2019 році також були суттєво підвищені так звані порогові бали за 
двома навчальними блоками, з яких проводилося ЗНО при вступі на навчання 
для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями 081 «Право» і 293 
«Міжнародне право». Мова йде про підвищення МОН порогів із блоків 
«Іноземна мова» і «Право». Як наслідок, по всій Україні значно зменшилася 
кількість абітурієнтів, які вступали на навчання для здобуття ступеня «Магістр» 
за зазначеними спеціальностями, оскільки багато з них не змогло подолати 
підвищених у порівнянні з 2018 роком мінімальних порогових балів із 
іноземної мови й права.  
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Новелами вступної кампанії 2020 року слід визнати, зокрема, те, що від 
вступників на 1 курс бакалавріату спеціальностей 081 «Право» і 293 
«Міжнародне право» вимагалося мати конкурсний бал за результатами 
сертифікатів ЗНО не менше 140 балів (тобто МОН у черговий раз підвищило 
вимоги до рівня підготовки вступників при вступі на навчання на перший курс 
бакалавріату за цими спеціальностями); запроваджувалися вагові коефіцієнти 
вступних випробувань й електронна форма подачі заяви при вступі в 
магістратуру; для вступу на навчання до бакалавріату на основі ОКР 
«Молодший спеціаліст» вступнику обов’язково треба було надати сертифікат 
ЗНО з української мови й літератури; прийом іноземців на навчання 
здійснювався на підставі вступних іспитів, а не співбесіди. 

У цілому вступні кампанії у минулі п’ять років, як і у попередній період, 
пройшли успішно. Так, за результатами вступної кампанії 2019 року зараховано 
3 584 особи, із них на бюджетну форму навчання – 1 233 (що складає 34 % від 
усієї кількості зарахованих), на контрактну – 2 351 особу (що становить 66 %). 

Таким чином, за результатами вступних кампаній 2016–2019 років на 
навчання до Університету зараховано понад 16 тис. осіб, із них на бюджетну 
форму навчання – 37 %, на контрактну – 63 %. 

У зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів вступна 
кампанія 2020 року триває. Зарахування на бюджетну форму навчання за 
ступенем «Бакалавр» відповідно до правил прийому відбулося 5 вересня, за 
ступенем «Магістр» – 15 вересня. За контрактом прийом триватиме. З огляду на 
це остаточні результати прийому до Університету можуть бути отримані лише 
наприкінці листопада 2020 року. 

Станом на 15.09.2020 р. загальна кількість зарахованих за усіма 
ступенями («Фаховий молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор 
філософії») становить 3305 осіб. 

Контингент студентів Університету, враховуючи вищенаведене, 
становитиме понад 10 тис. осіб. 

Профорієнтаційна діяльність  

Профорієнтаційна діяльність залишається одним із важливих напрямків 

для нашого вишу та його структурних підрозділів. Головна мета – щороку 
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збільшувати кількість абітурієнтів, зацікавлених у вступі до Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Основними масовими заходами, що проходять у стінах Університету і 

спрямовані на досягнення зазначеної мети, є Дні відкритих дверей, ІІІ етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, а також фінальний етап 

щорічного німецько-українського проєкту «Молодь дебатує», учасниками якого 

стають молоді таланти з усіх куточків України. У цілому протягом звітного 

періоду до цих заходів було залучено понад 10 тис. осіб. 

Не можна оминути увагою той факт, що упродовж останніх років була 

підтримана і набула значного розвитку ініціатива з відкриття в провідних 

закладах середньої освіти – партнерах нашого ЗВО з різних регіонів України 

спеціалізованих навчальних класів імені Ярослава Мудрого, формат яких 

передбачає постійне спілкування учнів і вчителів із науково-педагогічними 

співробітниками нашого вишу, проведення спеціальних майстер-класів, 

круглих столів, участь у науково-практичних конференціях, що проходять в 

Університеті, поповнення бібліотечних фондів відповідних класів.  

На сьогодні класи імені Ярослава Мудрого відкрито у таких містах, як 

Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та Миколаїв. Планується відкриття у Дніпрі, 

Сумах, Краматорську і Кропивницькому.  

Крім того, продовжується практика проведення викладачами й 

співробітниками нашого ЗВО індивідуальних заходів профорієнтанційної 

спрямованості. Активно використовуються соціальні інтернет-мережі 

(особливо в період карантину) із метою роз’яснення особливостей вступної 

кампанії та переваг навчання в Університеті. Цього року навіть було проведено 

додатковий День відкритих дверей у режимі онлайн.  

Започатковано програму онлайн-курсів із основних правничих дисциплін 

для абітурієнтів. Такі лекції проводяться двічі на тиждень за попередньо 

встановленим і погодженим зі школами графіком. Зокрема, упродовж 2019–

2020 н. р. відбулося більше 50 лекцій, які значно підвищили правову 

обізнаність майбутніх абітурієнтів. 
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В Університеті створена достатньо ефективна система профорієнтаційної 

роботи, а це впливає не тільки на зростання популярності нашого вишу серед 

абітурієнтів, а й сприяє правовій освіті молоді, створює умови для раннього 

формування майбутніх правників.  

Характеристика професорсько-викладацького складу  
 

Викладання, виховну й науково-дослідну роботу в Університеті 

здійснюють близько 700 науково-педагогічних працівників, з них 130 докторів 

наук, професорів, понад 500 кандидатів наук, доцентів, 16 академіків і 21 член-

кореспондент Національної академії правових наук України; 17 лауреатів 

Державної премії України, 21 заслужений діяч науки і техніки України; 11 

заслужених працівників освіти України; 16 заслужених юристів України; 3 

народних артисти України; 5 заслужених працівників культури України; 8 

заслужених артистів України; 1 заслужений діяч мистецтв України; 1 

заслужений будівельник України, 10 заслужених професорів Університету. 

На сьогодні у виші функціонує 43 кафедри (у 2015 їх було 40), які 

очолюють 35 докторів наук, професорів і 8 кандидатів наук, доцентів. 

Примітно, що 23 кафедри на 100 % забезпечені викладачами з науковими 

ступенями. Крім того, збільшився показник викладачів, які мають наукові 

ступені і вчені звання, нині їх 96% (у 2015 році цей показник становив 89%), 

лише 4% викладачів не мають наукового ступеня. 

Середній вік викладачів Університету – 47 років. Продовжується 

тенденція до збільшення кількості жінок у колективі, на сьогодні вона 

становить 57 % від загальної кількості науково-педагогічних працівників.  

За гарні показники в роботі, вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих фахівців-юристів, розвиток юридичної науки, розбудову 

національного законодавства багато викладачів, науковців і співробітників 

нашого вишу отримало державні нагороди, відзнаки Міністерства освіти і 

науки України, інших міністерств і відомств, Харківської обласної державної 

адміністрації, Харківської обласної ради, Департаменту науки і освіти 
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Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради, Союзу 

юристів України та ін. 

Так, протягом звітного періоду орденом «За заслуги» ІІ ступеня 

нагороджено проректора з економіки і соціального розвитку І.К. Прищепу; 

орденом «За заслуги» ІІІ ступня – завідувача кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн В.Д. Гончаренка, завідувача кафедри теорії і 

філософії права О.В. Петришина, професора кафедри криміналістики  

В.А. Журавля, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня – завідувачку кафедри 

державного будівництва С.Г. Серьогіну; почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України» присуджено завідувачці кафедри кримінального 

процесу О.В. Капліній, завідувачу кафедри цивільного, господарського та 

фінансового права Полтавського юридичного інституту І.С. Криницькому; 

почесне звання «Заслужений юрист України» присвоєно завідувачу кафедри 

кримінального права № 1 В.І. Тютюгіну, директору Інституту підготовки кадрів 

для органів юстиції В.І. Мариніву, доценту кафедри кримінального права № 2 

Г.М. Анісімову, почесне звання «Заслужений працівник освіти України» – 

начальнику Військово-юридичного інституту С.М. Мельнику; почесне звання 

«Заслужений артист України» – солістам Палацу студентів В.С. Лашку та В.В. 

Венніковій; звання  «Почесний громадянин Харківської області» – проректору з 

наукової роботи А.П. Гетьману та ін. 

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки у 2019 році 

стали проректор з навчальної роботи, професор Ю.Г. Барабаш, завідувач 

кафедри фінансового права, професор М.П. Кучерявенко, професор кафедри 

трудового права С.М. Прилипко, професор кафедри конституційного права 

А.О. Селіванов, завідувач кафедри криміналістики, професор В.Ю. Шепітько, 

завідувачка кафедри кримінального процесу і оперативно-розшукової 

діяльності, професор О.Г. Шило. 

2. Виконання державного замовлення та інших 
договірних зобов’язань 

Державне замовлення протягом звітного періоду, як і у попередні роки, 
Університетом виконано у повному обсязі. За 5 років наш виш закінчило 6390 



 16 

осіб. У 2020 році 1703 особи отримали ступінь освіти «Магістр» за 
спеціальністю «Право», із них 641 особа навчалася за рахунок державного 
бюджету, інші – за рахунок власних коштів. 

Як відомо, в останні п’ять років державний розподіл відмінено, що, 
звісно, позначилося на результатах роботи з працевлаштування випускників. У 
2020 р. 20 випускників Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ були 
скеровані для проходження служби за фахом в органи Служби безпеки України, 
23 випускники Військово-юридичного інституту отримали направлення і 
працевлаштовані, зокрема, у Міністерстві оборони України – 20 курсантів, 
Національній гвардії – 1 курсант, Державній спеціальній службі транспорту 
України – 1 курсант, Головному управлінні розвитку України – 1 курсант. У 
цілому за звітній період згідно з даними Університету працевлаштовано майже 
4000 осіб.  

На жаль, останнім часом працевлаштування випускників через об’єктивні 
обставини, що склалися, залишається проблематичним. До того ж відповідно до 
нового законодавства встановлено нові критерії підбору кадрів до органів 
правопорядку, судових органів, органів державної влади. Так, нині 
обов’язковою стала наявність двох років стажу роботи за юридичною 
спеціальністю і призначення на посади через конкурсний відбір, що, безумовно, 
ускладнює працевлаштування випускників нашого вишу. Це питання 
знаходиться в центрі уваги ректорату, який наполегливо працює над його 
вирішенням. Зокрема, проводяться щорічні ярмарки вакансій, зустрічі студентів 
із роботодавцями. За допомогою Асоціації випускників Університету 
організовується стажування кращих студентів на провідних підприємствах, в 
установах й організаціях, юридичних фірмах, бізнесових структурах, у 
приватних адвокатів, нотаріусів, а за його результатами випускники знаходять 
для себе перше місце роботи.  

В Університеті, крім іншого, діє ряд сертифікатних освітніх професійних 

програм, що сприяє поглибленню знань студентів, опануванню ними специфіки 

практичної роботи в окремих галузях правозастосовної практики, підвищенню 

їх конкурентоспроможності на ринку праці.  
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Крім того, ректорат Університету вживає заходів щодо введення посад 

помічників прокурорів для працевлаштування випускників. Ведеться робота з 

вирішення питання організації практики й стажування в інших органах 

правопорядку, що також сприятиме набуттю нашими випускниками 

практичного досвіду та їх успішному проходженню конкурсного відбору для 

зайняття посад у цих органах. Так, ректоратом підготовлено меморандум про 

співробітництво з Державним бюро розслідування, завдяки підписанню якого 

планується вирішити питання практики й стажування студентів Університету в 

цьому органі.  

Усі договірні зобов’язання за звітний період, які в минулі роки, нашим 

вишем виконувалися відповідно до встановлених вимог і строків. 

 
3. Підготовка й перепідготовка, підвищення кваліфікації   

працівників Університету    
 

У складі Університету функціонує Інститут післядипломної освіти, 

який провадить освітню діяльність у формі підвищення кваліфікації та 

стажування шляхом надання платних освітніх послуг на договірній основі. У 

2016–2020 н. р. відповідно до плану підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників й учбово-допоміжного персоналу закладів вищої 

освіти 350 викладачів Університету підвищили кваліфікацію й удосконалили 

свою майстерність. Зокрема, у «Школі професійної майстерності» 

підвищення кваліфікації викладачів проводилося за наступними 

навчальними програмами: «Педагогіка вищої школи: теорія і практика» (для 

викладачів зі стажем роботи до 10 років) і «Актуальні проблеми вищої 

юридичної освіти» (для викладацького складу вишу, педагогічний стаж 

якого складає понад 10 років). За результатами роботи видано 5 збірок тез 

доповідей та повідомлень, зокрема: «Сучасні практики вищої юридичної 

освіти і педагогіки» (2016), «Методика, дидактика та освітні практики»  

(Ч. 1, 2017), «Освітні технології та педагогічний етос» (Ч. 2, 2017), 
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«Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти» (2018), «Вища 

юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку» (2019). 

Одночасно з внутрішньовузівським підвищенням кваліфікації близько 

65 викладачів Університету пройшли науково-педагогічне стажування за 

кордоном, зокрема, у США, Польщі, Австрії, Великій Британії, Франції, Бельгії, 

Голландії, Литві, Молдові, Німеччині, Грузії.  

В Інституті післядипломної освіти діє підготовка з поглибленого 

вивчення іноземної мови як додаткова освітня послуга за спеціальною 

програмою юридичного спрямування, яка проводиться факультативно залежно 

від розкладу занять на факультетах. У цілому у 2016–2020 н.р. 260 слухачів 

пройшли курси з поглибленого вивчення іноземної мови.  

Післядипломну освіту в Інституті здобувають викладачі вищих 

юридичних навчальних закладів України, працівники юридичних підрозділів й 

юрисконсульти державних підприємств, юристи банківської системи України, 

працівники виконавчих органів і депутати Харківської міської ради.  

Із січня 2018 р. Університет було включено до переліку закладів вищої 

освіти, які проводять навчальні курси з отримання знань у сфері примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів. Так, 13 осіб стали слухачами 

цих курсів й отримали свідоцтва відповідного зразка. Із 2019 р. Інститут 

післядипломної освіти надає послуги з підвищення кваліфікації працівникам 

Державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Понад 100 осіб пройшли 

навчання з питань запобігання й протидії корупції та отримали сертифікати. У 

цілому з 2016 по 2020 рр. в Інституті отримали можливість підвищити 

кваліфікацію 435 осіб, зокрема, депутати Харківської міської ради (400 осіб), 

науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти за циклами навчальних 

дисциплін (35 осіб). 
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4. Дотримання Університетом ліцензійних умов провадження  
освітньої  діяльності 

 
 Ліцензування та акредитація освітньо-професійних програм  

та спеціальностей   
 

У період з 2016 по 2020 роки Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого отримав дозвіл на розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування нових спеціальностей, 

а саме: 

-  051 «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» з ліцензійним обсягом 100 осіб (наказ МОН 

№90-л від 29.01.2018 р.); 

- 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» з ліцензійним обсягом 100 осіб (наказ МОН 

№90-л від 29.01.2018 р.); 

- 07 «Управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) 

рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» з ліцензійним обсягом 150 осіб (наказ 

МОН №491-л від 21.12.2017 р.); 

- 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем 

у галузі знань  спеціальності 073 «Менеджмент» з ліцензійним обсягом 100 осіб 

(наказ МОН №491-л від 21.12.2017 р.); 

- 07 «Управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем 

у галузі знань спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 

ліцензійним обсягом 150 осіб (наказ МОН від 15.02.2018 № 129-л); 

- за першим (бакалаврським) рівнем у галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» з ліцензійним обсягом 100 осіб.(Інститут управління 

та права, м. Київ) (наказ МОН України № 139-л від 21.02.2018 р.); 

- розширено провадження освітньої діяльності шляхом збільшення 

ліцензійного обсягу з 200 до 2000 осіб з урахуванням строків навчання з метою 

підготовки іноземців та осіб без громадянства на першому (бакалаврському) 

рівні галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 293 
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«Міжнародне право» за освітньо-професійною програмою «Міжнародне право» 

(наказ МОН від 19.12.2019 р. № 1015-л). 

Також була переоформлена ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої 

освіти на безстрокову за новими шифрами (наказ МОН від 06.07.2017 р. №143-л). 

За період з 2016 по 2020 рр. за результатами акредитації отримані 

сертифікати про акредитацію галузей знань/спеціальностей та освітньо-

професійних програм, а саме: 

- сертифікат УД № 21006013 відповідно до рішення Акредитаційної 

комісії від 16 червня 2016 р. (протокол №121), наказ МОН України від 

21.06.2016 р. № 79-А за спеціальністю 081 «Право» Полтавським юридичним 

інститутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(м. Полтава);  

- сертифікат НД-ІІ № 2178968 відповідно до рішення Акредитаційної 

комісії від 16 червня 2016 р. (протокол №121), наказ МОН України від 

21.06.2016 р. №79-А за спеціальністю 0302 «Міжнародні відносини» 

Національним юридичним університету імені Ярослава Мудрого; 

- сертифікат УД № 21001364 відповідно до рішення Акредитаційної 

комісії від 20 грудня 2016 р. (протокол №123), наказ МОН України від 

26.12.2016 р. №1613 за спеціальністю 073 «Менеджмент» Інститутом 

управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (м. Київ); 

- сертифікат НД-IV № 1185606 відповідно до рішення акредитаційної 

комісії від 03 липня 2017 р. (протокол №126), наказ МОН України від 

05.07.2017 р. № 139-л за спеціальністю 0304 «Право» Інститутом управління і 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. 

Київ); 

- сертифікат №133 від 28.01.2020 р. про акредитацію освітньої 

програми «Бізнес-консалтинг» за спеціальністю 051 «Економіка» другого 

(магістерського) рівня відповідно до рішення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти № 2(19).2.53 від 28.01.2020 р.; 
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- сертифікат №142 від 28.01.2020 р. про акредитацію освітньої 

програми «Бізнес-адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

другого (магістерського) рівня відповідно до рішення Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти №2(19).2.75 від 28.01.2020 р. 

Ліцензійні обсяги добору не порушуються. Робота приймальної комісії 

здійснюється відповідно до чинного законодавства, Статуту Університету, 

Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому й Положення 

про приймальну комісію Університету. 

Кадровий склад, навчальна, науково-методична, матеріально-технічна, 

інформаційна та соціально-побутова сфери відповідають ліцензійним вимогам. 

 
Формування освітніх програм і навчальних планів,  

заснованих на компетентнісному підході  
 

При формуванні освітніх програм в Університеті враховуються вимоги 

Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», постанов 

Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341, «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змін. від 10.05.2018 р. 

№ 347) від 30.12.2015 р. № 1187, Методичних рекомендацій щодо розроблення 

стандартів вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.12.2016р. № 600 (зі змін. від 21.12.2017р. № 1648), листа 

Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017р. №1/9-239, Довідника 

ЄКТС та Європейських стандартів і рекомендацій забезпечення якості вищої 

освіти, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти (затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977) тощо. 

Освітні програми розробляються на основі компетентнісного підходу, який 

дає можливість спроєктувати необхідні результати професійного знання 

здобувачів вищої освіти в контексті їх предметної функціональної грамотності, 

заснованої на оволодінні фундаментальним змістом наук і засобами ведення 
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практичної діяльності в умовах майбутньої професійної діяльності. 

В Університеті розроблено й затверджено на засіданнях вченої ради 

освітньо-професійні програми. Так, у 2017 р. затверджено освітньо-професійні 

програми першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право» (протокол №12 від 21 квітня 2017 р.), 

освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів за спеціальністю 081 «Право» (протокол №14 від 27 

червня 2017 р.), освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня 

за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 073 

«Менеджмент» (протокол №2 від 27.10.2017 р.), освітньо-професійні програми 

другого (магістерського) рівня за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» та 073 «Менеджмент» (протокол №3 від 21.11.2017 р.). 

Це дало змогу значно розширити у виші перелік спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Університет отримав ліцензії 

на ведення освітньої діяльності за п’ятьма спеціальностями: 081 «Право», 293 

«Міжнародне право», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент».   

У 2020 р. затверджено освітньо-професійні програми «Право», «Правові 

засади діяльності СБУ», «Військова юстиція» першого (бакалаврського) рівнів 

за спеціальністю 081 «Право» (протокол №9 від 30.06.20). 

У 2020 р. отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Бізнес-

консалтинг» за спеціальністю 051 «Економіка» другий (магістерський) рівень 

(рішення №2 (19).2.53 від 28.01.2020 р. Строк дії сертифіката до 28.01.2025 р.). 

Отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Бізнес-адмі-

ністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» другий (магістерський) рівень 

(рішення №2 (19).2.75 від 28.01.2020 р. Строк дії сертифіката до 28.01.2025 р.). 

На підставі відповідної освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів за кожною спеціальністю 

розробляються і затверджуються на засіданнях вченої ради Університету 

навчальні плани, що сприяє швидкому впровадженню Європейської кредитно-
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трансферної накопичувальної системи (ECTS). 

Для більш повного задоволення академічних і професійних запитів 

здобувачів вищої освіти, формування їх індивідуальної траєкторії навчання 

розробляються Каталоги вибіркових навчальних дисциплін.  

Відповідно до «Положення про вибір навчальних дисциплін» (затверджено 

наказом ректора від 11.04.2018 р. № 93) за освітнім рівнем «Бакалавр» вибір 

реалізується починаючи з 2 курсу ІV семестру за освітнім рівнем «Магістр» – з 

1 курсу ІІ семестру серед навчальних дисциплін, які визначені Каталогом №1 

першого (бакалаврського) рівня й Каталогом №2 другого (магістерського) рівня 

вибіркових навчальних дисциплін. 

На основі освітньо-професійних програм і навчальних планів в 

Університеті також розробляються профілі освітніх програм, заснованих на 

компетентнісному підході, в яких визначаються мета й характеристика 

спеціалізації програми; предметна область; фокус й особливості програми; 

сегмент юридичної практики; форми організації освітнього процесу; методи 

оцінювання; компетентності й результати навчання за профілем тощо. 

Саме профілі освітніх програм визначають кваліфікацію випускника, 

індивідуалізують кожну освітньо-професійну програму. Важливим для 

підготовки фахівців є й те, що профілі підготовки визначають не лише особли-

вості тієї чи іншої освітньої програми і відрізняють її від інших подібних 

освітніх програм, а й набір спеціалізованих компетентностей і перелік 

профільних навчальних дисциплін, що складають обов’язкову частину профілю 

підготовки фахівців. У цілому протягом звітного періоду сформовано 168 

профілів освітніх програм для першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів відповідно для кожного інституту/факультету. 

5. Високоефективна наукова і науково-технічна діяльність та  
інноваційна діяльність закладу вищої освіти, у тому числі впровадження 

результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове й  
науково-технічне співробітництво 

 
Науково-дослідницька робота в Університеті здійснюється з 

фундаментальних проблем юридичних і суспільних наук професорсько-
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викладацьким складом кафедр, співпрацівниками науково-дослідного сектору 

(далі – НДС), Центром дослідження верховенства права і релігії відповідно до 

Положення про науково-дослідницьку роботу Університету й плану НДР, який 

щорічно схвалюється на засіданні вченої ради й затверджується наказом 

ректора вишу. Вона проходить відповідну державну реєстрацію в УкрІНТЕІ. 

Упродовж звітного періоду наукові дослідження виконувалися за 17 цільовими 

програмами, за дев’ятьма темами держбюджетної тематики та чотирма 

прикладними НДР на госпдоговірній основі. 

Програми наукових досліджень, що виконуються професорсько-
викладацьким складом кафедр Університету 

 
1. Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах 

на різних етапах їх історії, № 0111u000970 (кафедра історії держави і права 

України та зарубіжних країн). 

2. Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової 

системи України, № 0111u000969 (кафедри теорії і філософії права). 

3. Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у 

функціонуванні механізму публічної влади в Україні, № 0111u000966 (кафедри 

конституційного права України, державного будівництва, адміністративного 

права, адміністративного права та адміністративної діяльності). 

4. Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в 

Україні, № 0111u000965 (кафедра фінансового права). 

5. Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної 

реальності, № 0111u000964 (кафедра соціології та політології). 

6. Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя 

суспільства та формування правової культури особистості, №0111u000968 

(кафедра філософії). 

7. Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми 

духовного буття, № 0111u000967 (кафедра культурології). 

8. Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих 

немайнових та майнових відносин в Україні, № 0111u000963 (кафедри 
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цивільного права № 1, цивільного права № 2). 

9. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних 

напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки, № 

0111u000962 (кафедри господарського права, земельного та аграрного права).  

10. Соціально-економічна модернізація України та формування 

інноваційної моделі розвитку, №0111u000961 (кафедра економічної теорії). 

11. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері 

праці та соціального захисту, № 0111u000960 (кафедра трудового права). 

12. Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства 

України та практики його застосування, № 0111u000959 (кафедри 

кримінального права № 1, кримінального права № 2). 

13. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні, № 

0111и000958 (кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права). 

14. Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111u000957 

(кафедри цивільного процесу, кримінального процесу, кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності, судоустрою та прокурорської діяльності, 

адвокатури). 

15. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів 

кримінальної юстиції, № 0111u000956 (кафедра криміналістики). 

16. Проблеми вдосконалення правового регулювання користування 

природними ресурсами та комплексами в Україні № 0116u006161(кафедра 

екологічного права). 

17. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та 

іноземного конституційного права, № 0111u000954 (кафедри міжнародного права, 

міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, права 

Європейського Союзу). 
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Програми наукових досліджень, що виконуються 
науково-дослідним сектором Університету 

 

У 2015–2020 роках на базі НДС Університету виконувалися тринадцять 

науково-дослідницьких робіт.  

Так, за п’ять років завершено розробку таких фундаментальних і 

прикладних НДР, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету: 

«Правова і політична культура українського соціуму: теорія і практика 

взаємодії в умовах модернізації політико-правового життя» (науковий керівник 

– д –р пед. наук, проф. М. П. Требін, завершена у 2015 р.); 

«Актуальні правові проблеми сталого розвитку сільських територій в 

Україні», (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. А. П. Гетьман, завершена 

у 2015 р.); 

«Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної 

побудови правової економіки в Україні» (науковий керівник – д-р екон. наук, 

проф. Л. С. Шевченко, 2015–2017 рр.); 

«Проблеми розроблення та впровадження автоматизованих 

інформаційних систем для оптимізації кримінального провадження» (науковий 

керівник – д-р юрид. наук, проф. В.Ю. Шепітько, 2015–2017 рр.); 

«Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті 

європейської інтеграції» (науковий керівник – д-р пед. наук, проф.  

М. П. Требін, 2016–2018 рр.); 

«Конституційне і міжнародно-правове забезпечення поглиблення 

військово-політичного співробітництва України і Європейського Союзу» 

(науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. І. В. Яковюк, 2017–2019 рр.); 

«Системне вирішення проблем судової практики при застосуванні норм 

цивільного права» (науковий керівник – д-р. юрид. наук, проф. І. В. Спасибо-

Фатєєва, 2017–2019 рр.). 

Продовжується робота за двома фундаментальними НДР, що 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету: 
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«Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-

правовий аналіз» (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Ю. П. Битяк, 

2019–2021 рр.); 

«Правова політика у сфері територіальної організації влади та 

публічного управління в Україні у контексті європейської інтеграції» (науковий 

керівник – д-р юрид. наук, проф. С. Г. Серьогіна, 2019–2021 рр.). 

Також на госпдоговірній основі виконані наступні прикладні НДР:  

«Дослідження законодавчих актів з питань будівництва, містобудування 

та архітектури та підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення» (науковий 

керівник – д-р юрид. наук, проф. А. П. Гетьман, завершена у 2015 р.); 

«Порядок створення і правовий режим майна юридичних осіб 

приватного права та юридичних осіб публічного права (доктринальний та 

практичний підхід)» (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. А. П. Гетьман, 

2019 р.); 

«Порядок застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

для складення фінансової та консолідованої звітності підприємствами» 

(науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. А. П. Гетьман, 2019 р.); 

«Адаптація законодавства України щодо донорства крові, тканин і 

клітин до законодавства ЄС» (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф.  

І. В. Яковюк, 2020 р.). 

Законотворча, експертна робота і співробітництво з органами 
державної влади та правопорядку 

 
Надзвичайно важливим показником науково-дослідницької діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого є його 

співробітництво з Верховною Радою України, судовими органами, з органами 

державної влади й охорони правопорядку.  

Науковці Університету беруть активну участь у законотворчій 

діяльності як члени робочих комісій і груп із розробки нових законопроєктів і 

внесення змін і доповнень до чинних законів.  

Так, відповідно до Указу Президента України № 584/2019 від 7 серпня 
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2019 року 12 науковців Університету увійшли до складу Комісії з питань 

правової реформи, в якій сформовано декілька робочих груп (з питань 

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України; з питань 

розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення 

правосуддя; з питань розвитку кримінального права; з питань реформування 

кримінальної юстиції; з питань розвитку юридичної освіти; з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій), що забезпечують розроблення та 

внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань 

вдосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та 

потреб демократичного суспільства. 

Упродовж звітного періоду науковці Університету за дорученням 

Верховної Ради України та її комітетів працювали в наукових колективах, до  

внесенню змін та доповнень до окремих кодексів (Кримінального 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кримінального кодексу України, Земельного кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Лісового кодексу України, Кодексу законів про працю України, Податкового 

кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та ін.), а 

також взяли участь у розробці проєкту Кодексу кримінальних проступків, 

Кодексу адміністративного судочинства України. 

Також науковці взяли участь у підготовці наукової експертизи, наукових 

висновків та рекомендацій до 264 законопроєктів (рис.1). 
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(Рис.1) 

Учені Університету активно співпрацюють із судовими органами й 

центральними органами охорони правопорядку України, а саме: 11 – члени 

Науково-консультативної ради Верховного Суду; 4 – консультанти Науково-

консультативної ради при Вищому адміністративному суді України; 10 – 

наукові консультанти Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 3 – консультанти 

Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України; 2 – 

науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України; 1 – 

консультативно-експертної ради при МВС України; 1 – науково-

консультативної ради Міністерства юстиції; 1 – Національного 

антикорупційного комітету; 1 – науково-експертної ради СБУ; 1 – науково-

методичної комісії з права МОН; 1 – член Національної ради із сталого 

розвитку України Кабінету Міністрів України. 

Тільки у 2019/2020 н. р. науковцями Університету підготовлено наукові 

висновки, розроблено наукові пропозиції та рекомендації: 

• за дорученням Конституційного Суду України – 23, 

• на запити Верховного Суду – 19; 

• на запити Офісу Генерального прокурора України та СБУ – 22. 

Усього ж за звітний період науковці закладу надали 314 наукових 
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висновків таким органам, як: Конституційний Суд України – 113; Верховний 

Суд – 98 Офіс Генерального прокурора України й СБУ – 103. 

Університет співпрацює з окремими міністерствами й відомствами у 

сфері нормотворчої діяльності, надаючи допомогу в підготовці проєктів 

нормативних актів, проводячи експертизу підготовлених проєктів, наукові 

консультації з відповідних законопроєктів (надано пропозиції до нової редакції 

Концепції боротьби з тероризмом і Плану заходів з її реалізації, проєкту 

Концепції запровадження кримінального проступку в національне 

законодавство й Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю). Науковці підтримують тісний зв’язок з органами 

місцевої виконавчої влади й органами місцевого самоврядування низки регіонів 

України, надають консультації та висновки щодо підготовлених ними правових 

документів. Щороку надається понад 200 таких консультацій. 

Незважаючи на те, що у країні з березня 2020 року оголошено карантин, 

учені вишу активно провадять діяльність у дистанційному режимі. За цей 

період опрацьовано і надано значну кількість експертних висновків. Науковці 

Університету підготували 11 роз’яснень на запити суддів Конституційного Суду 

України. Були надані також пропозиції та зауваження до проєктів законів про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 

України, Бюджетного кодексу України тощо 

Видавнича, інформаційна та редакційна робота, 
 публікації в наукометричних базах 

 
Видавнича діяльність Університету – це показник нашої освітньо-

наукової діяльності.  

У 2015–2020 рр. науково-педагогічними працівниками Університету 

видано 15209 найменувань наукової, навчальної та науково-практичної 

літератури загальним обсягом 13024 друк. арк., із них 446 монографій 

загальним обсягом 2714 друк. арк. За останні 5 років науковцями Університету 

видано 46 монографій за межами України. Крім того, науковцями опубліковано 



 31 

11135 наукових статей (із них 763 – за кордоном) загальним обсягом 6072 друк. 

арк. У 2019/20 н.р. 259 науковців Університету мають статті, проіндексовані в 

наукометричних базах «Web of Science» та «Scopus» (у 2015 р. було 12)  

(рис. 2–4). 

 

  Рис. 2. Кількість публікацій науковців Університету 
 
 

 
Рис.3. Кількість монографій науковців Університету 
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Рис. 4. Кількість статей науковців Університету 

 

За ініціативи Університету та за його безпосередньої участі триває 

підготовка «Великої української юридичної енциклопедії» у 20 томах. На 

сьогодні вийшли друком 11 томів: 1 т. – «Історія держави і права України», 2 – 

«Філософія права», 3 – «Загальна теорія права», 6 – «Фінансове право», 11 – 

«Трудове право», 14 – «Екологічне право», 15 – «Господарське право», 16 – 

«Земельне та аграрне право», 17 – «Кримінальне право», 18 – «Кримінологія, 

кримінально-виконавче право», 20 – «Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія». Робота над підготовкою інших томів триває. 

Університет видає 6 власних фахових збірників наукових праць: 

друковані – «Проблеми законності», «Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія», «Економічна теорія та право» та електронні – «Теорія і 

практика правознавства», «Криміналіст першодрукований» і «Вісник Асоціації 

кримінального права України». 

У 2015–2020 рр. в Університеті продовжувалася робота з підвищення 

якості й престижу збірника наукових праць «Проблеми законності» й 

електронного видання «Теорія і практика правознавства», приведення їх 

структури у відповідність до вимог і норм міжнародних стандартів та 
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просування до міжнародних наукометричних баз даних. Зокрема, згідно з 

наказом МОН України «Про Порядок формування Переліку наукових фахових 

видань України» від 15.01.2018 р. № 32 переглянуто склад редколегії збірника 

«Проблеми законності», до якої увійшли провідні українські й зарубіжні вчені-

правознавці, які мають наукові публікації у виданнях, включених до Web of 

Science та/або Scopus. Водночас було запроваджено подвійне сліпе 

рецензування й перевірку на плагіат кожної статті, кожному опублікованому 

матеріалу присвоювався міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital 

Object Identifier) та ін. Завдяки проведеній роботі збірники наукових праць 

«Проблеми законності» і «Теорія і практика правознавства» у березні-травні 

2019 р. були перереєстровані й включені до категорії «Б» даного Переліку. Крім 

того, 8 липня 2020 р. найбільша у світі наукометрична база правової інформації 

на одній інтелектуальній платформі vLex Justis (м. Лондон, Велика Британія), 

яка є глобальним постачальником юридичних інформаційних документів, у 

тому числі прецедентного права й законодавства, повідомила про свій намір 

розмістити випуски збірника наукових праць «Проблеми законності» на своїх 

сайтах юридичних досліджень vLex и vLex Justis.  

Сьогодні збірники «Проблеми законності» і «Теорія і практика 

правознавства» індексуються в Google Scholar, у міжнародних реферативних 

базах даних «EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Directory of Open 

Access Scholarly Resources» (США), «Directory of Open Access Journals» (DOAJ) 

(Швеція), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index 

Copernicus International» (Польща), «Bielefeld Academic Search Engine» 

(Німеччина); мають повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика 

України», «Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської 

Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін.  

Зокрема, за даними аналізу результатів оцінювання періодичних фахових 

видань України з юридичних наук, проіндексованих у базі даних Index 
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Copernicus International за 2018 р., найвищий показник має збірник наукових 

праць «Проблеми законності» – ICV 2018:95.45; показник електронного 

видання «Теорія і практика правознавства» – ICV 2018:81.05. 

У 2015–2020 рр. підготовлено й видано 23 випуски збірника наукових 

праць «Проблеми законності» загальним обсягом 412,9 обліково-видавничих 

аркушів, в яких опубліковано 522 статті, підготовлених 568 авторами, з яких 30 

– представники юридичної науки Білорусі, Грузії, Естонії, Литви, Німеччини, 

Індонезії та Нігерії. Наразі продовжується робота з приведення збірника 

наукових праць «Проблеми законності» у відповідність до вимог міжнародних 

наукометричних баз даних і входження у Scopus і Web of Science. 

У цей же період побачили світ 11 випусків електронного видання «Теорія 

і практика правознавства» загальним обсягом 156,4 обліково-видавничих 

аркушів, в яких опубліковано 214 статей, підготовлених 234 авторами, серед 

яких 5 зарубіжних.  

Із 2020 р. Університет започаткував видання ще одного наукового 

збірника «Філософія права та загальна теорія права». Наразі триває робота над 

аналізом друкованої версії журналу, оформленням статей згідно з вимогами 

експертної ради провідних наукометричних баз даних, підготовкою 

рекомендацій відповідно до вимог Scopus та Web of Science, розробкою та 

створенням сайту видання, налаштуванням і наповненням контентом інтернет-

сторінки, налаштуванням модулей сайту, розробкою і створення шаблону для 

онлайн-рецензування, створенням бази даних користувачів, розділом і 

наповненням інформацією "Керівництво для авторів", розміщенням архіву 

журналу з 2012 року й передачею сайту в експлуатацію для підвищення Імпакт-

фактору й отримання категорії «Б». 

Науковий журналу «Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого». Серія: 

філософія, філософія права, політологія, соціологія" ввійшов до бази даних DOAJ. 

Подано заявку на входження фахового журналу Університету «Вісник 

НЮУ імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, 

політологія, соціологія» до наукометричної бази даних Web of Science. Слід 
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зазначити, що збірники наукових праць Університету мають сьогодні найвищий 

рейтинг серед вітчизняних наукових періодичних фахових видань правового 

спрямування. 

Крім того, розроблено і створено сайт Вісника асоціації кримінального 

права, що дало змогу вперше проіндексувати його в Index Copernicus і подати 

документи для отримання категорії «Б».  

Запровадження принципів академічної доброчесності  
в науковій діяльності 

 
У 2017 р. Університет підписав договір із польською компанією ТОВ 

«Плагіат» на використання програми StrikePlagiarism для виявлення запозичень 

тексту в наукових роботах, за допомогою якої здійснюється перевірка наукових 

робіт на унікальність. Це сприяє більш якісному їх написанню, дозволяє 

запобігти випадкам порушень авторських прав і незаконному використанню 

чужої інтелектуальної власності, а також дотримуватися принципів академічної 

доброчесності. За 2017–2020 рр. перевірено на виявлення текстових запозичень 

278 дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора філософії 

і доктора наук, загальна вартість перевірених робіт склала 365 248, 00 грн. 

 

Центр дослідження верховенства права і релігії 

Центр верховенства права і релігії утворений рішенням вченої ради 

Університету у січні 2018 року. Основними напрямами його діяльності є 

наукові дослідження, експертна діяльність, освітні й науково-популярні заходи. 

Центром проведено понад п’ятнадцять міжнародних, іноземних і 

всеукраїнських наукових заходів. Так, у квітні 2018 р. на базі Центру відбулася 

дводенна конференція «Війна й мир і релігія: релігійна свобода у часи 

російсько-українського конфлікту» за участі науковців США, Німеччини, 

Сполученого Королівства, Естонії та України. У липні 2019 року Центр 

виступив співорганізатором Міжнародної конференції «Людська гідність з 

погляду суддів» (Human Dignity from Judges’ Perspectives), яка відбулася на базі 

Оксфордського Університету в Британії за участі науковців США, Ізраїлю, 
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Бразилії, Польщі, Італії, Німеччини, Китаю, Катару й України. У лютому 2021 

року Центр виступить співорганізатором Міжнародної конференції «Релігія, 

держава і суспільство у посткомуністичних країнах: тридцять років після 

закінчення Холодної війни», що відбудеться на базі Школи права Університету 

Тарту (Естонія), а у травні 2021 року на базі Центру заплановано проведення 

Наукової конференції «Релігійна свобода та примусове переміщення: політичні 

та юридичні аспекти» (у співпраці з Центром Європи Астонського 

Університету). Крім того, ведеться видавнича діяльність, яка включає 

публікацію наукових статей, монографій, перекладів академічної літератури.  

Центр співпрацює з низкою іноземних партнерів, у тому числі 

Міжнародним центром дослідження верховенства права і релігії Школи права 

Університету Брігама Янга (США), Центром Європи Астонського Університету 

(Сполучене Королівство), Школою права Університету Тарту. Керівник Центру 

надає експертну підтримку ОБСЄ/БДІПЛ, Українському представництву Фонду 

народонаселення ООН, Інституту глобального залучення (США). Зокрема, 

Дмитро Вовк є керівником групи зі свободи релігії або переконань у межах 

Експертної ради ОБСЄ/БДІПЛ зі свободи релігії або переконань та 

міжнародним експертом, запрошеним Інститутом глобального залучення до 

розробки нового закону про релігійні організації Республіки Узбекистан. 

Для освітніх цілей Центр у співпраці із телецентром Університету 

виготовляє й розміщує на своєму Youtube-каналі відеоматеріали з питань 

верховенства права, права і релігії та релігійної свободи.  

 

Наукові здобутки 

Упродовж звітного періоду науковці Університету за високі професійні 

досягнення отримали низку державних нагород, стали стипендіатами й 

лауреатами премій різного рівня.  

Крім лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки (2019), у 

2015–2020 рр. лауреатами премії Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних 
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досліджень і науково-технічних розробок стали: Н. В. Невідома за роботу 

«Вчинення злочину організованою групою» (2018); К. О. Трихліб за роботу 

«Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення 

загальноправової термінології» (2019). Лауреатами Премії Президента України 

для молодих вчених стали К. А. Автухов (2015), Є. А. Гетьман (2016). 

За останні 5 років 6 молодих науковців Університету отримали стипендію 

Кабінету Міністрів України для молодих учених, а саме В. В. Шеховцов, О. О. 

Уварова, О. П. Євсєєв, М. В. Шепітько, Є. А. Гетьман, І. А. Тітко.  

Стипендію з правознавства для видатних науковців імені В.П. Маслова 

Харківської обласної державної адміністрації у 2015–2020 рр. було присуджено 

професорам В. В. Комарову (2015), В. А. Журавлю (2016), М. І. Панову (2017), 

С. Г. Серьогіній (2018), М. П. Кучерявенку (2019), Д. В. Лук’янову (2020); для 

молодих науковців – С. А. Федчишину (2015), О. О. Петришину (2020). 

У 2017 р. доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів 

Університету А. В. Лапкін став переможцем конкурсу імені Святого 

Володимира у номінації «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» за науково-

практичний коментар Закону України «Про прокуратуру». 

Відзнаки Міністерства освіти і науки України за останні 5 років отримали 

19 викладачів, Харківської обласної державної адміністрації – 69; Харківської 

обласної ради – 53; Харківської міської ради – 79; Харківського міського 

голови – 67. 

Упродовж останніх 5 років авторські свідоцтва про реєстрацію авторського 

права на твір отримали 124 науковці Університету, а 108 стали лауреатами 

Премії імені Ярослава Мудрого у різних номінаціях.  

Наукові заходи  

Для ознайомлення й обміну науковими доробками в галузі правознавства в 

Університеті проводяться різноманітні наукові, науково-практичні конференції, 

семінари і засідання у формі «круглих столів». За останні 5 років нашим вишем 

разом з іншими установами було проведено 367 наукових заходів.  

На особливу увагу заслуговує робота Харківського міжнародного 
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юридичного форуму, започаткованого у 2017 р. Цей захід став унікальним 

майданчиком для обговорення міжнародною спільнотою актуальних 

юридичних, наукових, бізнесових та інших проблем. Форуми проходили за 

підтримки органів державної влади і місцевого самоврядування, зарубіжних 

партнерів і міжнародних організацій.  

III Харківський міжнародний юридичний форум відбувся 24–28 вересня 

2019 року. Участь у ньому взяли близько 3000 учасників із 30 країн світу. Серед 

них провідні правознавці, науковці із світовим ім’ям, дослідники й юристи-

практики, досвідчені політики, урядовці, представники органів державної влади 

й управління, представники судових органів, органів охорони правопорядку, 

громадських організацій. Програма Форуму включала п’ять панельних 

дискусій, лекторії, тренінги для представників юридичних професій, бізнесу, 

громадських організацій, студентів, громадських діячів.  

Зокрема, відбулися панельні дискусії «Європейська інтеграція крізь 

призму конституційного права», «Оновлення цивільного законодавства 

України: на шляху до європеїзації приватного права». Участь у цій панельній 

дискусії взяли члени профільної робочої групи, судді Конституційного Суду 

України, судді Верховного Суду, представники Міністерства юстиції України і 

провідні цивілісти України. У цілому до участі долучилися більш як 80 

провідних науковців у сфері приватного права. На панельній дискусії «Бізнес та 

права людини: виклики для нових демократій» експерти обговорили, як 

порядок денний з бізнесу та прав людини реалізується на пострадянському 

просторі, яке місце в цьому процесі посідає Україна і чи може вона стати 

лідером таких позитивних змін. Пріоритетом панельної дискусії «Кримінальні 

загрози у секторі безпеки: практика ефективної протидії» стало обговорення 

світових трендів кібербезпеки в умовах діджіталізації та визначення напрямів 

розвитку національної безпеки і реформування Служби безпеки України як 

головного органу, що забезпечує національну безпеку. Учасники панельної 

дискусії «Майбутнє цифрових активів: фінансово-правовий погляд» 

обговорили фінансово-правові аспекти функціонування технології Блокчейн і 
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цифрових активів, у тому числі тенденції їх використання не лише у біржовій 

діяльності, а й на державному рівні, а також особливості криптовалюти, 

цифрових активів, іноземний досвід їх правового регулювання. 

Зараз ведеться активна робота з підготовки IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму, який заплановано провести в період з 23 по 

25 вересня 2020 р. Як і у минулі роки, моделлю проведення Форуму обрано 

формат дискусії (відкритого діалогу).  

Через запровадження обмежувальних заходів із метою попередження 

поширення COVID-19 планується органічне поєднання очного (із присутністю 

не більше 30–40 осіб) й заочного форматів (із використанням відеоінструменту 

ZOOM) проведення панельних дискусій та сателітних заходів. Завдяки цьому 

інші учасники матимуть змогу дивитися трансляцію онлайн. 

Наразі досягнуто партнерських домовленостей по організації ІV 

Харківського міжнародного юридичного форуму з Організацією з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ), Посольством Нідерландів, Фондом Конрада 

Аденауера, іншими організаціями й установами.  

Значний резонанс в суспільстві отримали також й інші наукові заходи, 

серед яких Громадське обговорення проєкту змін до Конституції в частині 

правосуддя, затвердженого Конституційною комісією (2015); ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток цивільної безпеки України в 

контексті євроінтеграції» (2015); Східноєвропейський форум з правової 

реформи «20 років Конституції України: Європейська правова традиція і 

український контекст − виміри правової реформи» за участі НАПрН України, 

координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Лодзинського Університету (Польща), 

Університету Миколаса Ромеріса (Литва) (2016); Міжнародна науково-

практична конференція «Адаптація національного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (у межах Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом)» (2016); Науково-практична конференція 

«Адміністративні процедури в діяльності публічної адміністрації: предметна та 

галузева специфіка» (2016); ІІІ міжнародний науково-практичний круглий стіл 



 40 

«Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України», 

який було проведено разом з Академією суспільних наук (Республіка Польща, 

м. Лодзь), Інститутом стратегічних комунікацій Глобальної організації 

союзницького лідерства, Асоціацією фахівців з безпекознавства, Головним 

управлінням європейської поліцейської асоціації України в Харківській області 

(2016).  

Відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Правова 

доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» (21 квітня 

2017 р.) за участю Академії суспільних наук (Республіка Польща, м. Лодзь).  

Крім того, 1 червня 2017 р. проведено Другий Конгрес Асоціації 

конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів 

(BBCJ) «Роль конституційних судів в тлумаченні положень національних 

конституцій в контексті загальновизнаних принципів та норм міжнародного 

права, права ЄС, рішень міжнародних судів».   

Спільно з представниками ЄС в Україні, Урядового офісу з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України 

проведено Міжнародну конференцію «Угода про асоціацію як інструмент 

правових реформ в Україні» (2017); ІІ Харківський кримінальний 

процесуальний полілог «Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні 

тенденції», присвячений 5-річчю Кримінального процесуального кодексу 

України» (2017);  спільно з Національною академією прокуратури України та 

НАПрН України проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність 

для України» (2017); відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне 

забезпечення» (2017).   

Проведено Науково-практичну конференцію «Сучасний стан та 

перспективи розвитку екологічного, земельного та аграрного права України» 

(спільно з НАПрНУ та Всеукраїнською екологічною лігою) (2018); ІХ 

Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватноправового 
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законодавства із законодавством країн ЄС» спільно з Німецьким Фондом 

міжнародного правового співробітництва, НАПрНУ та Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка (2018); міжнародний 

круглий стіл «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення» спільно з НАПрНУ 

(2019); Міжнародну наукову конференцію «Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України», присвячену широкому колу питань, 

пов’язаних із обґрунтуванням необхідності нової редакції Кримінального 

кодексу України, а також основними положеннями її змісту (2019). 

У 2019/2020 н. р. Університетом разом з іншими установами було 

проведено 62 наукових заходи (науково-практичних конференції, семінари і 

круглі столи), у 35 з них брали участь молоді науковці. Серед них: IX 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації прав 

громадян у сфері праці та соціального забезпечення» (присвячена 50-річчю 

створення кафедри трудового права), Міжнародна наукова конференція 

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України», V 

Осіння школа з кримінального права «Новелізація кримінального права 

України». За ініціативи кафедр і факультетів Університету було проведено: 

круглий стіл «Організація Об’єднаних Націй та виклики сучасності», ІІI 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Україна і Європейський 

Союз: шлях до сталого розвитку» та ін.  

В університетському середовищі високо цінується й віддається шана тим 

ученим, які знаходилися у витоків юридичної освіти і науки в нашому 

навчальному закладі. Так, за останні роки проведено конференції, присвячені 

пам’яті професорів Ч. Н. Азімова, М. І. Бажанова, Ю. О. Вовка, М. М. 

Гродзинського, Ю. М. Грошевого, І. Ю. Краська, І. Є. Марочкіна, В. П. 

Маслова, О. О. Погрібного, В. К. Попова, О. А. Пушкіна, М. В. Салтевського, 

В. С. Семенова, В. В. Сташиса, Ю. М. Тодики, М. В. Цвіка, М. В. Яновського.  

За результатами наукових заходів отримано низку рекомендацій щодо 

удосконалення чинного законодавства. Усі наукові заходи стали підтвердженням 
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активної діяльності кафедр Університету з підвищення ефективності наукових 

досліджень й упровадження їх результатів у практичну діяльність.  

Вчені Університету взяли активну участь у різних наукових заходах 

міжнародного рівня, присвячених актуальним проблемам правознавства, які 

проводилися як в Україні, так і за її межами, за результатами яких опубліковано 

1387 тез обсягом 339 друк. арк. (рис. 5, 6).  

 

 
Рис. 5. Кількість проведених наукових заходів (2015-2020 рр.) 

 

 
Рис. 6. Кількість опублікованих тез доповідей і наукових повідомлень  
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Діяльність науково-дослідного сектору 

У 2015–2020 рр. співробітниками науково-дослідного сектору 

Університету виконувалися 13 науково-дослідницьких робіт, із яких сім НДР є 

фундаментальними розробками, 6 – прикладними. Дев’ять робіт пройшли 

конкурсний відбір і схвалені Науковою радою МОН України (секція 18 

«Право») за пріоритетним напрямом «Фундаментальні та прикладні 

дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук».  

Зокрема, у 2020 році було продовжено розробку двох фундаментальних 

науково-дослідницьких робіт, що фінансуються за кошти державного бюджету: 

– «Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-

правовий аналіз» (науковий керівник – д-р. юрид. наук, проф. Ю. П. Битяк); 

– «Правова політика у сфері територіальної організації влади та 

публічного управління в Україні у контексті європейської інтеграції» (науковий 

керівник – д-р. юрид. наук, проф. С. Г. Серьогіна). 

Також у 2020 р. на замовлення ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» проведено 

прикладне дослідження під керівництвом проф. І. В. Яковюка: «Адаптація 

законодавства України щодо донорства крові, тканин і клітин до законодавства 

ЄС» й отримано 30,0 тис. грн. 

У 2020 році вперше було взято участь у конкурсному відборі проєктів 

Національного фонду наукових досліджень України. На конкурс «Наука для 

безпеки людини та суспільства» подано проєкт «Правове регулювання 

забезпечення національної безпеки України в контексті регіональної інтеграції і 

глобалізації» під науковим керівництвом проф. І. В. Яковюка. На конкурс 

«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» подано проєкт 

«Колаборація з окупантом та незаконними збройними формуваннями на 

тимчасово окупованих територіях України: кримінально-правовий аспект» під 

науковим керівництвом доц. Н. В. Шульженко.  

Щорічно науковці Університету брали участь у Конкурсному відборі 

наукових проєктів фундаментальних і прикладних досліджень, науково-
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технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання за 

рахунок коштів державного бюджету. Для участі у конкурсі за відповідний 

період подано 20 проєктів НДР, 10 із них були прийняті до фінансування й 

виконані вченими Університету з високими показниками якості.  

Основними виконавцями НДР є науково-педагогічні працівники кафедр 

Університету, аспіранти, студенти.  

Отримані упродовж звітного періоду наукові результати за вказаними 

фундаментальними й прикладними дослідженнями є інноваційними і 

конкурентоспроможними не тільки в рамках вітчизняної науки, а й за її 

межами. За результатами наукових досліджень видано 32 монографії, 20 

розділів у монографіях, 26 підручників і навчальних посібників, 19 збірників 

наукових праць. Науково-педагогічні працівники брали активну участь у роботі 

312 конференцій, семінарів і круглих столів, за результатами яких опубліковано 

в наукових виданнях 344  наукові статті і 340 тез доповідей, захищено 1 

докторську дисертацію. 

У 2015–2019 роках фахівцями НДС забезпечувалася організаційна 

підтримка діяльності секції 18 «Право» Наукової ради МОН України, яку 

очолював проф. І. В. Яковюк, а експертами якої були професори Університету 

А. П. Гетьман, О. В. Капліна, Д. В. Задихайло, М. П. Кучерявенко, В. Л. 

Яроцький. Із 2020 р. сектор забезпечує технічну й організаційну підтримку 

роботи експертів секції 18 «Право», які є співробітниками Університету (проф. 

І. В. Яковюк, проф. Т. В. Комарова). 

Загальний обсяг державного фінансування НДР на базі науково-

дослідного сектору у 2015–2020 роках склав 5 млн 460 тис. 191 грн:  

 

Рік Сума  
 2015 р. 904,564 тис. грн 
 2016 р. 654,827 тис. грн 
 2017 р. 1 378,0 тис. грн 
 2018 р. 908,7 тис. грн 
 2019 р. 1 144,1 тис. грн 
 2020 р. 470,0 тис. грн 
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У ході комерціалізації наукового доробку фахівців Університету на базі 

науково-дослідного сектору отримано науково-прикладний результат, що за 

п’ять років був втілений у 233 науково-правових висновках, підготовлених 

відповідно до укладених договорів про надання юридичних послуг, на загальну 

суму 3 млн 354 тис. 800  грн (рис. 7). Зокрема: 

 
Рис. 7. Кошти, отриманні за договорами про надання юридичних послуг 

(тис. грн) 
 
За два квартали 2020 року укладено 25 договорів і до бюджету 

Університету надійшло 543,5 тис. грн, що перевищує бюджетне фінансування 

НДР на відповідний рік (рис. 8). 

 
Рис. 8. Фінансування наукової діяльності 2020 р. 
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У процесі роботи з пошуку потенційних замовників упродовж звітного 

періоду налагоджено партнерські відносини з рядом відомих компаній. 

 

Підготовка й атестація наукових кадрів 

Невід’ємною складовою діяльності Університету є підготовка й атестація 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. 

Аспірантура. На підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти 

і науки України (наказ МОН України № 707 від 23 червня 2016 р.) щодо 

розширення провадження освітньої діяльності у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого підготовка здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії в аспірантурі 

нашому виші проводиться за очною (денною, вечірньою) й заочною формами 

навчання за двома освітньо-науковими програмами: «Право» (спеціальність 081 

«Право» галузі знань 08 «Право») і «Міжнародне право» (спеціальність 293 

«Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»).  

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. За цей час здобувачі наукових ступенів мають захистити 

дисертації в спеціалізованих вчених радах. Вперше набір аспірантів за новими 

спеціальностями і освітньо-науковими програмами «Право» і «Міжнародне 

право» відбувся у вересні 2016 року, а перший випуск має відбутися у вересні 

2020 року (21 особа). 

У 2020 році достроково захистили дисертації два аспіранти денної 

форми навчання (на підставі бюджету) та два аспіранти заочної форми 

навчання (на підставі контракту) (табл. 4). 
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Таблиця 4  

 Порівняльні показники діяльності аспірантури (2015–2019 рр.) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
 очна 

(денна, 
вечірня) 

заочна очна 
(денна, 
вечірня) 

заочна очна 
(денна, 
вечірня) 

заочна очна 
(денна, 
вечірня) 

заочна очна 
(денна, 
вечірня) 

заочна 

Прийом 
(осіб) 

42 12 3 34 28 39 32 36 30 43 

Випуск 
(осіб) 

40 0 28 0 28 0 35 4 1 0 

Загальна 
кількість на 
кінець 
звітного року 
(осіб) 

109 13 77 47 69 83 62 106 84 137 
 

122 
 

124 
 

152 
 

168 
 

221 

Ефективність 
(%) 

60% 71% 54% 54% 0% 

 

Докторантура. Докторантуру в Університеті відкрито на підставі 

рішення вченої ради від 29.06.2016 р. (протокол № 12) згідно з наказом ректора 

№ 143 від 29.06.2016 р. за очною (денною) формою навчання зі спеціальностей 

«Право» і «Міжнародне право». 

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки. 

Станом на 01 вересня 2020 року в докторантурі перебувають 2 докторанти зі 

спеціальності «Право» (табл. 5). 
Таблиця 5 

Порівняльні показники діяльності докторантури (2015–2019 рр.) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
 очна (денна) очна (денна) очна (денна) очна (денна) очна (денна) 

Прийом (осіб) 1 0 1 1 1 
Випуск (осіб) 2 2 1 2 0 
Загальна 
кількість на 
кінець 
звітного року 
(осіб) 

4 2 2 1 2 

Ефективність 
(%) 

50% 50% 0% 100% - 

 

Відповідно до наказів МОН України № 975 від 11.07.2019 р. та № 387 від 

04.03.2020 р. нині в Університеті працюють чотири спеціалізовані вчені ради з 

правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття 
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наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за 11-ма юридичними 

спеціальностями. Також у 2019/2020 н.р. створено 6 разових спеціалізованих 

вчених рад (табл. 6). 
Таблиця 6 

Порівняльні показники атестації науково-педагогічних кадрів 
(2015–2020 рр.) 

 
Період 2015-2016 

н.р. 
2016-2017 

н.р. 
2017-2018 

н.р. 
2018-2019 

н.р. 
2019-2020 

н.р. 
Всього 

2015-2020 н.р. 
Канд. юрид. 
наук 

88 58 64 74 14 298 

Д-р юрид. 
наук 

14 3 6 14 5 42 

Доктор 
філософії 

– – – – 3 3 

Професор 4 
 

1 1 1 8 15 

Доцент 23 
 

– 2 18 17 60 

 

Наукова діяльність молодих учених і студентів 

Рада молодих вчених Університету є колегіальним виборним дорадчим 

органом, створеним для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених 

із метою сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні 

й реалізації перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових 

досліджень і захисту їх прав та інтересів. Наразі Рада молодих учених об’єднує 

й координує наукову роботу 378 молодих науковців Університету. Очолює 

Раду кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного будівництва 

А. О. Муртіщева.  

Радою молодих учених, студентським науковим товариством, 

кафедрами, інститутами й факультетами Університету упродовж звітного 

періоду проведено понад 150 наукових заходів різного формату. За 

результатами кожної конференції обов’язково публікується збірник тез 

доповідей і наукових повідомлень, що дає змогу молодим науковцям 

оприлюднювати результати своєї наукової роботи.  

Традицією в Університеті стало проведення восени кожного року, з 
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нагоди святкування Дня юриста, Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених і студентів "Юридична осінь". У процесі роботи конференції 

розглядаються питання різних галузей права, а учасниками є молоді вчені 

нашого вишу й науковці провідних ЗВО України й ближнього зарубіжжя.  

В Університеті за ініціативи кафедри конституційного права України 

щорічно проходить Міжнародна наукова конференція молодих учених, 

аспірантів і студентів "Тодиківські читання", присвячена пам’яті видатного 

науковця, академіка Ю.М. Тодики. Із 2015 по 2020 рр. за підсумками 

конференції видано 8 збірників тез доповідей і наукових повідомлень 

загальним обсягом понад 170 друк. арк. 

Члени Ради молодих вчених та молоді науковці Університету у 2019/2020 

н. р. взяли участь у: Програмі академічних обмінів ім. Лейна Кіркланда й 

отримали наукове стажування в Ягеллонському Університеті; роботі 

Міжнародної фундації виборчих систем; тренінгах «Strengthening Law Schools’ 

Teaching During Quarantine»; виборчому марафоні «Місцеві вибори: оцінка 

ризиків та перелік рішень»; роботі школи виборчих комісарів; міжнародному 

воркшопі «LESSON 2019: правові та етичні фактори краудсорсингової 

географічної інформації» й у ІІ Трансатлантичній конференції з даних та етики, 

у роботі ХХ Міжнародного конгресу кримінального права «Кримінальна 

юстиція та корпоративний бізнес». 

Студентське наукове товариство (СНТ) – добровільне студентське 

об’єднання, яке сприяє науковій, винахідницькій та творчій діяльності 

студентів, розкриттю їх інтелектуального, наукового й творчого потенціалу. 

Організацією роботи Студентського наукового товариства керує кандидат 

юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України Б. С. 

Мохончук. Наразі майже 3 тис. студентів усіх форм навчання плідно працюють 

у наукових студентських гуртках, які очолюють провідні професори й доценти. 

Студенти беруть активну участь у наукових заходах, які відбуваються не тільки 

в Університеті або інших ЗВО України, а й за її межами, а численні грамоти й 
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подяки організаційних комітетів свідчать про ґрунтовний та високий рівень їх 

підготовки. 

У 2019–2020 рр. члени Ради молодих вчених разом із Студентським 

науковим товариством взяли участь в організації та проведенні значної 

кількості наукових і науково-практичних конференцій.  

Примітно, що 13 студентів Університету нагороджені дипломами 

переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 5 стали 

переможцями на Всеукраїнській студентській олімпіаді. Команда Університету 

– переможець Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 

«Правознавство» у 2019 р. 

Три студенти Університету отримують стипендію Президента України; 

один – персональну стипендію імені О.С. Масельського (2019/2020 н. р.); п’ять 

– стипендію Харківського міського голови «Обдарованість» (2019/2020 н.р.) 

Крім цього, 5 студентів Університету стали переможцями стипендіальної 

програми «Завтра.UA» з напряму «Право»; стипендіального конкурсу наукових 

робіт із питань захисту, реалізації та охорони прав людини, присвяченого 

п’ятиріччю наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights»; 

стипендіального конкурсу  Німецької служби академічних обмінів (DAAD). 

Студенти Університету стали переможцями і здобули дипломи: І 

Всеукраїнських змагань з трудового арбітражу і трудового права; ІІ 

Всеукраїнських судових дебатів з трудового права; Всеукраїнського дебатного 

турніру “Jedi Training Camp 2019”; Всеукраїнського історичного турніру; 

Всеукраїнського дебатного турніру «Підйом»; Всеукраїнського конкурсу DLA 

Piper для студентів-правників; Харківського регіонального конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; 

Всеукраїнського конкурсу наукових робот імені М.П. Орзіха «Людський вимір 

права»; Всеукраїнського історичного турніру (28 лютого–2 березня 2019 р., м. 

Львів); ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії; ювілейних Х 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка та ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови 
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імені Петра Яцика; Національних судових змагань з міжнародного 

кримінального права; ІІІ Всеукраїнських судових дебатів з цивільного права та 

процесу «Майстерність судової промови»; IV Всеукраїнського конкурсу 

навчальних судових дебатів з податкового права; міжнародного дебатного 

турніру «Lviv Open 2019» та ін.  

За останні 5 років студенти Університету отримали 52 дипломи переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; 12 –Харківського 

регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 5 – Всеукраїнського конкурсу наукових робіт імені М.П. Орзіха 

«Людський вимір права». Студенти Університету здобували перемоги у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді з правознавства; Всеукраїнських судових 

дебатах з цивільного права і процесу ім. Станіслава Дністрянського; стали 

національним чемпіоном ХХІ національного раунду Всесвітнього конкурсу з 

міжнародного публічного права імені Філіпа Джессапа; перемогли у V-Х 

Всеукраїнських брейн-рингах «Знавці Конституції» на кубок Президента 

Національного університету «Одеська юридична академія»; у І Всеукраїнському 

турнірі судових дебатів із екологічного права; на національних судових змаганнях 

із міжнародного кримінального права; у V–VII Міжнародних мовно-літературних 

конкурсах імені Тараса Шевченка; VI Всеукраїнському студентському турнірі з 

історії; у Всеукраїнських судових дебатах з цивільного права та процесу 

«Майстерність судової промови»; у модельному судовому засіданні «Питання 

свободи слова в умовах конфлікту»; у Всеукраїнському правовому VIP-турнірі 

формату «брейн-ринг»; у ІІ Всеукраїнському студентському турнірі з філософії; у 

Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; у Дебатах у форматі 

Європейського суду з прав людини; на Всеукраїнському дебатному турнірі “Jedi 

Training Camp 2019”; на І Всеукраїнських змаганнях з трудового арбітражу і 

трудового права; на Всеукраїнському дебатному турнірі «Кубок Фенікса»; на 

Всеукраїнському студентському турнірі з історії; у Національних судових 

змаганнях з міжнародного кримінального права; у Національних антикорупційних 

змаганнях (National Anticorruption Moot Court Competiton), які були організовані 



 52 

ELSA Kyiv; з ефективного вирішення спорів під патронатом ОБСЄ в Україні; у 

Міжнародному дебатному турнірі «Lviv Open» та багато інших. 

Упродовж 2015–2020 рр. студентами Університету опубліковано 13268 

тез доповідей і наукових повідомлень загальним обсягом понад 2300 друк. арк. 

як в українських, так і в зарубіжних виданнях, а також отримано 16 стипендій 

програми «Завтра.UA». Крім того, 37 студентів здобули стипендію 

Харківського міського голови «Обдарованість»; 5 стали переможцями 

стипендіального конкурсу з договірного права, організованого Лігою студентів 

Асоціації правників України за підтримки адвокатського об’єднання «Spenser & 

Kauffmann»; 7 отримали стипендію Кабінету Міністрів України, 5 – стипендію 

Президента України. 

 

Міжнародне наукове й науково-технічне співробітництво 

Участь у спільних європейських проєктах (за програмами Темпус, 

Еразмус+ та іншими, безпосередньо спрямованими на налагодження 

співробітництва у сфері вищої освіти і науки) разом із провідними 

університетами країн Європи стала одним із найбільш успішних напрямів 

міжнародної наукової співпраці нашого закладу. 

Успішно закінчено роботу над спільним проєктом Темпус «Розробка 

регіональних міждисциплінарних навчальних курсів з питань енергетичного та 

екологічного права» (партнери – Університет Магдебурга (Німеччина), 

Університет Жирони (Іспанія), Королівський технологічний університет 

(Швеція), Агентство «Міжнародний університетський сервіс» (Австрія), 

Грузинський технічний університет, Державний університет Ілія (Грузія)). 

Виконано основне завдання Університету – розроблено дев’ять навчально-

методичних посібників для аспірантів. Вони надруковані й доступні в 

електронній формі. Під час координаційного засідання керівництва проєкту у 

Стокгольмі досягнуто згоди щодо виконання подальших завдань проєкту з 

метою його продовження на новий строк. Проведено заключну конференцію за 

участю учасників проєкту, під час якої було підписано договір про подальше 
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співробітництво в рамках завдань проєкту з Національним аерокосмічним 

університетом «ХАІ». Напрацювання проєкту поширено серед навчальних 

закладів України.  

У рамках спільного проєкту Еразмус+ «Європейське право прав людини 

для університетів України і Молдови» (партнери – Університет Корку 

(Ірландія), Університет Хаддерсфілду (Велика Британія), Королівський 

технологічний університет (Швеція)) науковці нашого закладу розробили такі 

навчальні програми для аспірантів: «Доктрина та практика захисту прав 

людини», «Проблеми прав біженців та виклики сучасності», «Верховенство 

права і толерантність», «Права людини та гендерна рівність», «Протидія 

расизму, ксенофобії та екстремізму». 

У рамках обох проєктів вчені Університету мали змогу пройти 

стажування в університетах-партнерах. 

Крім того, наш виш приєднався до Ініціативи Генерального секретаря 

Організації Об’єднаних Націй «Взаємодія з академічними спільнотами» – 

міжнародної мережі, що об’єднує понад 1000 університетів із 120 країн світу. 

UNAI виконує функції платформи, на базі якої здійснюється співробітництво з 

метою формування єдиної глобальної культури інтелектуальної 

відповідальності перед суспільством. Членство в організації дає доступ до 

участі в наукових і освітніх заходах центральних установ ООН, сприяє 

розширенню наукового співробітництва у сфері обміну знаннями, 

вдосконаленню навичок і підвищенню кваліфікації. 

Університет і НАПрНУ стали учасниками проєкту з торговельної політики 

(2016), що реалізується за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного 

розвитку (USAID) Під час цих заходів розглянуто особливості функціонування 

механізму з врегулювання суперечок у рамках СОТ, висвітлений досвід України у 

їх використанні. Доповідачами були експерти Проєкту USAID з торговельної 

політики України й фахівці з міжнародної торгівлі. 

У Ризькому університеті імені Страдіня (Рига, Латвійська Республіка, 

2018 рік) відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему 
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«Правові проблеми останнього сторіччя: ретроспектива та перспективи». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого виступив одним 

із співорганізаторів цієї конференції разом із Університетом Миколаса Ромеріса 

(Вільнюс, Литовська Республіка), Інститутом політики безпеки та розвитку 

Швеції, Балтійським центром стратегічних досліджень (Рига, Латвійська 

Республіка), Природничо-гуманітарним університетом (м. Сєдльце, Республіка 

Латвія). У роботі конференції взяли участь науковці з Латвії, Литви, Польщі, 

України, Швеції. Учені Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого представили свої доповіді на пленарному засіданні. 

Доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів  

А.В. Лапкін взяв участь у роботі конференції Консорціуму оборонних академій 

та дослідницьких інституцій Програми НАТО «Партнерство заради миру»  

(м. Бухарест, Румунія, 2018 рік). 

 
6. Одержання конкурентоспроможних наукових  

і науково-прикладних результатів  
 

Загальний обсяг державного фінансування НДР на базі науково-

дослідного сектору у 2015–2020 роках становив 5 млн 460 тис. 191 грн. 

Практична цінність результатів наукової діяльності фахівців Університету 

втілюється в науково-дослідних роботах, що здійснювались протягом звітного 

періоду.  

Так, за фундаментальною НДР «Проблеми розроблення та впровадження 

автоматизованих інформаційних систем для оптимізації кримінального 

провадження» (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. В. Ю. Шепітько, 

2015–2017 рр.) створено базу даних «Слідчий прецедент», яка являє собою 

електронну інформаційно-пошукову систему, створену шляхом систематизації 

згідно з Кримінальним кодексом України більше двох тисяч окремих довідок 

про процес і результати розслідування злочинів різних категорій (Свідоцтво № 

60084 від 09.06.2015 р. про реєстрацію авторського права на твір наукового 

характеру (автори – В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва).  
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Результати дослідження за фундаментальною НДР «Науково-теоретичні 

проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки 

в Україні» (науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Л. С. Шевченко, 2015–

2017 рр.) можуть бути використані у роботі Ради національної безпеки і 

оборони України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства освіти і науки України. На цей час вони використані при 

підготовці сертифікатних освітніх професійних програм «Юридичний бізнес» і 

«Бізнес менеджмент» для студентів-юристів, курсу «Економіка інтелектуальної 

власності», а також при підготовки лекційних матеріалів курсу «Економічна 

теорія» з розділу «Правова економіка» й оновленні курсів «Національна 

економіка», «Міжнародна економіка, «Економіка підприємства».  

Результати виконання фундаментальної НДР «Актуальні правові 

проблеми сталого розвитку сільських територій в Україні» (науковий керівник 

– д-р юрид. наук, проф. А. П. Гетьман, завершена у 2015 р.) мають практичну 

цінність і можуть бути застосовані в нормотворчій діяльності з метою 

вдосконалення приписів аграрного, земельного й екологічного законодавства 

України у сфері сталого розвитку сільських територій. Зокрема, їх можна 

використати при розробці законопроєктів щодо внесення змін і доповнень до 

Законів України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини», «Про державну підтримку сільського господарства 

України», розробці проєктів законів «Про розвиток сільського туризму 

України», «Про консолідацію сільськогосподарських земель», а також 

Національної програми сталого розвитку сільського туризму, Національної 

програми розвитку агросфери, концепції Державної цільової програми 

диверсифікації сільських території на період до 2025 року.  

Результати фундаментальної НДР «Інституційні засади забезпечення 

прав та інтересів людини у соціальній сфері» (науковий керівник – д-р юрид. 

наук, проф. О. М. Ярошенко, завершена у 2015 р.) можуть стати в нагоді в 

процесі підготовки проєктів нових законодавчих актів, підзаконних 
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нормативно-правових актів, прийнятих на їх розвиток, удосконалення чинних 

законів України, а також у практичній роботі центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суддів, органів 

державного нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю, 

державних і комунальних закладів соціального захисту, роботодавців, 

профспілок, громадських, благодійних і релігійних організацій, фізичних осіб, 

діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг. Соціальний ефект 

виконаних робіт полягає в тому, що дозволяє вжити заходів із підвищення 

ефективності й якості підготовки кадрів для потреб суспільства і держави. 

У результаті проведеного дослідження за фундаментальною НДР «Людина 

в міжнародному праві» (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф.  

М. В. Буроменський, завершена у 2015 р.) запропоновано концептуальні підходи 

до нової методології дослідження міжнародної правосуб’єктності, 

започаткування нового наукового напряму – правової персонології, який дає 

змогу адекватно описати, чітко пояснити й спрогнозувати подальшу еволюцію 

персонативної міжнародно-правової реальності. Методологія міжнародно-

правової персонології є унікальною за своє суттю, а у разі запровадження у 

практику державних органів призведе до підвищення ефективності міжнародно-

правових засобів забезпечення інтересів України в міжнародному співтоваристві, 

забезпечення всебічного захисту прав і свобод людини і громадянина.  

Одним із найважливіших науково-практичних результатів прикладної 

НДР за темою «Напрями удосконалення регулювання бюджетних відносин в 

Україні» (науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенко, 

завершена у 2015 р.) є розробка Концепції правового забезпечення реалізації 

бюджетних відносин в Україні. Наукова новизна й значимість цієї Концепції 

перш за все підтверджується тим, що на цей час відсутністю вітчизняних і 

зарубіжних аналогів. Така Концепція є унікальною за своє суттю, а за умов її 

законодавчого втілення приведе до повного переформатування реалізації 

бюджетних відносин. Результати розробки знайшли своє відображення у 

правотворчій та правозастосовній діяльності, роботі ВРУ, окремих її комітетів 
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та робочих груп. У правотворчій діяльності результати виконання проєкту 

запропоновані для подальшого удосконалення Бюджетного кодексу України. 

За результатами виконання фундаментальної НДР «Правова і політична 

культура українського соціуму: теорія і практика взаємодії в умовах 

модернізації політико-правового життя» (науковий керівник – д-р політол. 

наук, проф. М. П. Требін, завершена у 2015 р.) була розроблена історико-

правова концепція політичної культури як базової підойми політико-правового 

процесу, що експлікується як індикатор вимірювання якісного стану 

політичного розвитку постсоціалістичного суспільства України.  

За результатами виконання фундаментальної НДР «Політико-правова 

ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції» 

(науковий керівник – д-р політол. наук, проф. М. П. Требін, 2016–2018 рр.) 

вперше у вітчизняній науковій літературі авторами запропонований підхід 

актуалізації двох складових ментальності – політичної і правової – в їх єдності і 

нерозривності для оптимізації процесу євроінтеграції України, подолання 

тоталітарного минулого нашої країни. За результатами проєкту уперше 

встановлено сучасні комплексні ментальні характеристики українського народу 

в поєднанні політичного й правового аспекту.  

За результатами виконання прикладної НДР «Системне вирішення 

проблем судової практики при застосуванні норм цивільного права» (науковий 

керівник – д-р юрид. наук, проф. І. В. Спасибо-Фатєєва, 2017–2019 рр.) у 

співпраці з суддями Верховного Суду здійснено аналіз практики розгляду 

Верховним Судом корпоративних спорів і підготовлено узагальнення судової 

практики з цих питань із коментарями науковців; проведено аналіз практики 

розгляду судами України й Європейським судом з прав людини спорів, 

пов’язаних із захистом права власності, а також підготовлено коментар судової 

практики з цих питань. У співпраці з науковцями з Німеччини, Італії, Польщі та 

інших країн підготовлено монографію, присвячену аналізу правового статусу 

різних видів юридичних осіб, а також судової практики у спорах за їх участю. 
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Крім цього, підготовлено до друку узагальнення практики Верховного 

Суду «Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду й коментарі 

науковців». 

За підсумками виконання прикладної НДР «Конституційне і 

міжнародно-правове забезпечення поглиблення військово-політичного 

співробітництва України і Європейського Союзу» (науковий керівник – д-р 

юрид. наук, проф. І. В. Яковюк, 2017–2019 рр.) розроблено проєкт Концепції 

поглиблення співробітництва України у військово-політичній сфері з 

державами – членами ЄС і НАТО. Відповідно до проєкту Концепції головним 

напрямом поглиблення військового співробітництва з НАТО є впровадження 

його стандартів. Прикладні наукові результати втілені також у проєкті Закону 

“Про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики»”, проєкті внесення змін до Стратегії національної безпеки України; 

проєкті внесення змін до Воєнної доктрини України тощо.  

За підсумками виконання перехідної фундаментальної НДР 

«Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-правовий 

аналіз» (науковий керівник – д-р. юрид. наук, проф. Ю. П. Битяк, 2019–2021 

рр.) визначено основні чинники функціонування системи національної безпеки 

України в умовах гібридної війни, які мають комплексний та всеохоплюючий 

характер. Із практичної точки зору отримані результати можуть бути покладені 

в основу вдосконалення політико-правових документів у сфері інформаційної 

безпеки, стати науковим підґрунтям для контрпропагандистських заходів у 

гібридній війні.  

У ході виконання перехідної фундаментальної НДР «Правова політика у 

сфері територіальної організації влади та публічного управління в Україні у 

контексті європейської інтеграції» (науковий керівник – д-р. юрид. наук, 

проф. С. Г. Серьогіна, 2019–2021 рр.) підготовлено проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» і 

пояснювальну записку до нього, які направлені до Комісії з питань правової 

реформи, аналітичну записку щодо доктринальних засад правової політики у 
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сфері територіальної організації влади та публічного управління в Україні, а 

також аналітичну записку щодо досвіду реформ європейських держав у сфері 

територіальної організації влади й публічного управління.  

Отримані упродовж звітних років наукові результати за вказаними 

фундаментальними й прикладними дослідженнями є інноваційними й 

конкурентоспроможними не тільки в рамках вітчизняної науки, а і за її межами.  

За два квартали 2020 року укладено 25 договорів і до бюджету 

Університету надійшло 543,5 тис. грн, що перевищує бюджетне фінансування 

НДР на відповідний рік. 

 
7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової 

діяльності, отримані за рахунок коштів 
 державного бюджету 

 
Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з 

виконанням прикладних і фундаментальних науково-дослідних робіт, 

захищаються у загальному порядку, відповідно до положень Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України) і Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII (далі – ЗУ «Про авторське право»). 

Абсолютна більшість наукової продукції за науково-дослідними роботами 

соціо-гуманітарного спрямування – це об’єкти авторського права. Йдеться про 

наукові статті, тези доповідей, монографії, підручники, посібники, проєкти 

нормативно-правових актів тощо. Відповідно до чинного законодавства, 

зокрема, ч.1 ст. 437 ЦК України, майнові й особисті не майнові права автора на 

вказані об’єкти виникають без дотримання формальностей з моменту створення 

твору. У свою чергу, ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про авторське право» передбачає, що 

авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, для 

виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації твору чи 

будь-яке іншого спеціального його оформлення, а також виконання будь-яких 

інших формальностей. Разом із тим одержання авторами відповідних свідоцтв 

законом не заборонено.  
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Порушень майнових й особистих немайнових прав авторів на 

інтелектуальний продукт, отриманий в результаті виконання прикладних і 

фундаментальних науково-дослідних робіт, на сьогодні зафіксовано не було. 

У ході підвищення кваліфікації з питань захисту прав інтелектуальної 

власності начальник НДС канд. юрид. наук, доц. А. М. Ісаєв взяв участь у 

навчальних тренінгах із трансферу технологій та управління інноваційною 

діяльність, що проводилися МОН України та ДНУ УкрІНТЕІ, про що отримав 

Сертифікат № 0015/54 від 30.11.2018 р. За результатами підвищення кваліфікації на 

сайті Університету розміщено презентацію «Pitch deck: юридичні послуги 

(Комерціалізація наукового доробку фахівців Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого)» задля розширення кола потенційних 

замовників і популяризації цього напряму діяльності Університету. 

 
8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань  

під час підготовки кадрів із вищою освітою 
 

В Університеті створено належні умови для проведення науково-

педагогічними кадрами науково-дослідної роботи, яка є важливою складовою 

підготовки фахівців із вищою юридичною освітою. Результати цієї роботи 

реалізуються в освітньому процесі задля фундаменталізації підготовки фахівців 

для різних сфер юридичної практики й розробки інноваційних освітніх програм 

і програм навчальних дисциплін, а також широко використовуються при 

підготовці навчальної та навчально-методичної літератури.  

Крім того, понад 2354 студенти усіх форм навчання плідно працюють у 

наукових студентських гуртках і проблемних групах, які очолюють провідні 

професори й доценти.  

За звітний період проведено 158 наукових заходів за участю студентів. 

Усього студентами опубліковано 13 268 тез доповідей і наукових повідомлень 

загальним обсягом понад 2300 друк. арк. як в українських, так і зарубіжних 

виданнях. Сучасні форми наукових заходів сприяють поглибленню й 

закріпленню серед студентів-правників теоретичних знань із правових 

дисциплін, набуттю практичних навичок і стимулюють здобувачів вищої освіти 
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до подальшого професійного росту. Численні грамоти і подяки свідчать про 

високий рівень їх підготовки.   

 
9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти  
 

Організація навчального процесу та його нормативне забезпечення 
 

Метою освітнього процесу в Університеті є створення належних умов для 

особистого розвитку студентської молоді, здобуття нею якісної освіти, що 

забезпечує їй можливість бути здатною і готовою до життя й праці в сучасних 

умовах, у тому числі інтеграції в європейський і світовий простір. Освітній 

процес в Університеті ґрунтується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності й безперервності, незалежності, захищеності від 

втручання будь-яких політичних партій, громадських і релігійних організацій.  

Нормативну основу організації освітнього процесу складають 

Конституція України, ратифіковані міжнародні договори України, закони 

України («Про освіту», «Про вищу освіту»), укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України, акти Міністерства освіти і науки 

України, інші підзаконні нормативно-правові акти, Статут Університету, накази 

й розпорядження ректора, рішення вченої ради, договори про академічне 

співробітництва, розпорядження проректорів ті Положенням про організацію 

освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого тощо.  

Освітній процес здійснюється на основі стандартів вищої освіти по 

кожній ліцензованій спеціальності, показники яких  враховуються при розробці 

освітньо-професійної програми (далі – ОПП) за окремими спеціальностями, по 

яких в Університеті відбувається підготовка фахівців із вищою освітою. 

Організацію освітнього процесу в Університеті забезпечують структурні 

підрозділи (інститути, факультети, кафедри, відділення тощо).  

Основним нормативним документом Університету, який складається на 

підставі ОПП, є навчальний план. Для конкретизації планування навчального 
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процесу на певний навчальний рік розробляється робочий навчальний план, що 

затверджується ректором Університету. Місце і значення навчальної 

дисципліни, її загальний зміст і вимоги до знань і вмінь визначаються 

навчальною програмою, яка затверджується вченою радою Університету. Для 

кожної навчальної дисципліни, яка входить до ОПП, на підставі навчальної 

програми й навчального плану Університету складається робоча навчальна 

програма, яка є обов’язковою до застосування. Навчання студента в 

Університеті проходить за індивідуальним навчальним планом.  

Навчальний процес в Університеті організовано з використанням 

наступних форм: денна (очна); вечірня; заочна. Разом із названими 

застосовуються форми дистанційного навчання на основі комп’ютерно-

телекомунікаційних технологій.  

Із метою професіоналізації підготовки, отримання специфічних знань і 

навичок в окремих сферах юридичної практики в Університеті запроваджені 

сертифікатні освітні професійні програми (далі − СОПП) як цикл вибіркових 

позакредитних навчальних дисциплін. 

Ректорат, кафедри та інститути /факультети, професорсько-викладацький 

склад Університету постійно працюють над освоєнням і впровадженням у 

навчальний процес нових освітніх технологій та методів навчання.  

Активно використовуються в навчальному процесі такі інноваційні 

технології та методи навчання, як проблемне навчання, блочно-модульне 

навчання, кейс-технології (технології ситуаційного навчання), технологія 

знаково-контекстного навчання, навчальні дискусії, ділові ігри, проєктний метод 

навчання, портфоліо, дослідницький метод навчання, особистісно-орієнтоване 

навчання, навчальні конференції, інтерв’ювання, різні форми колективного 

взаємонавчання, лекції-прес-конференції, мозковий штурм, метод Сократа, 

метод критики, метод міждисциплінарних тренінгів, що розвивають 

комунікативні й лідерські навички й уміння працювати в команді, метод 

виконання проєктів, дослідницькі лабораторні роботи тощо. 
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Крім того, інтенсивно впроваджуються в навчальний процес технології 

дистанційного навчання, мультимедійні засоби, електронні підручники, 

презентації, дистанційні консультації по електронній пошті або по мобільному 

телефону.  

У навчальному процесі активно використовуються нові дидактичні 

принципи, серед яких слід назвати такі, як: компетентнісний підхід; орієнтація 

освітньої діяльності на результати навчання, їх систематичний моніторинг і 

самооцінку; принцип дидактичної спіралі; академічна свобода учасників 

освітнього процесу; мотиваційне забезпечення освітньої діяльності; 

модуляризація й тематизація навчального процесу; використання трансферно-

накопичувальної системи кредитів; принцип партнерства тощо.  

Усе це дозволяє оптимізувати навчальний процес й активізувати 

навчально-пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти, спрямовуючи їх 

зусилля на досягнення кінцевого результату – набуття ними найважливіших 

загальних і фахових компетентностей.  

Інформаційне забезпечення навчального процесу  

Протягом 2019/2020 н. р. в Університеті продовжувався розвиток 

методології застосування і засобів дистанційної освіти (ДО). Значним 

поштовхом для цього напряму стало запровадження карантину. У таких для 

проведення весняної сесії та атестаційних іспитів у дистанційному режимі було 

екстрено розроблено чимало навчальних курсів і банків тестових питань. 

У цілому напрацьовано відповідно до навчального плану підготовки 

бакалаврів близько 100 навчальних курсів. Це привело до планомірного і 

якісного навчання студентів із використанням технологій дистанційного 

навчання на заочному факультеті. 

Гарним прикладом таких навчальних курсів є набір дистанційних курсів 

для підготовки до ЄВІ/ЄФВВ, що вже протягом 3 останніх років пропонуються 

всім зацікавленим студентам, які збираються вступати до магістратури 

Університету. Ці курси з восьми фахових дисциплін, основ аналітичного, 
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логічного й критичного мислення, а також іноземної мови користуються 

незмінною увагою наших студентів 4 курсу. 

Упродовж 4 років офіційного використання в навчанні технологій 

дистанційного навчання лабораторією Організації дистанційної освіти (ОДО) 

напрацьовані стандарти дистанційної освіти (затверджені методичною 

комісією) і проведено декілька циклів занять із викладачами для ефективного 

використання системи дистанційного навчання Moodle (у поточному році 

почала застосовуватися одна із найновіших версій Moodle 3.7). У цілому 

підготовку пройшли всі відповідальні по кожній дисципліні викладачі.  

Протягом весняної дистанційної сесії фахівці лабораторії ОДО знаходилися 

на оперативному зв’язку з усіма, хто розробляв і експлуатував навчальні курси, із 

викладачами, студентами, членами екзаменаційних комісій, працівниками 

деканатів тощо. У цілому опрацьовано більше 5500 електронних листів, 

отриманих на пошту технічної підтримки порталу НЕІК. Також опрацьовано 

понад 4 000 телефонних звернень викладачів і студентів (і через Viber, Telegram 

тощо). Комунікація відбувалася цілодобово і у вихідні дні (рис. 9). 

 
Рис. 9. На схемі відображено розподіл 7840 робочих місць дистанційного навчання студентів 

за географічною ознакою (деталізація: Автономна Республіка Крим – 13, Вінницька  
область – 23, Волинська – 11, Дніпропетровська – 315, Донецька – 247, Житомирська – 51, 

Закарпатська – 24, Запорізька – 33, Івано-Франківська – 41, Київська – 783, Кіровоградська – 
49, Луганська – 294, Львівська – 98, Миколаївська – 31, Одеська – 27, Полтавська – 591, 
Рівненська – 7, Сумська – 237, Тернопільська – 15, Харківська – 4163, Херсонська – 37, 

Хмельницька – 18, Черкаська – 93, Чернівецька – 14, Чернігівська – 109) 
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Детально опрацьований регламент дій у випадку відмови комп’ютера, 

розриву інтернет-з’єднання, виникнення інших проблем, що унеможливлюють 

проходження тестів відповідно до розкладу.  

Інформаційне забезпечення дистанційної освіти створюють банки питань 

для тестів і навчальні матеріали для підготовки з цих дисциплін. Інформування 

студентів проводилося через оголошення на порталі НЕІК, через соціальні 

мережі, Telegram канал ProRector Online, через деканати, старост, студентський 

Сенат. Це особливо було необхідно, зважаючи на перший досвід багатьох 

студентів у використанні порталу Навчальних електронних інформаційних 

комплексів Університету.  

Впродовж весняного семестру і сесії студенти дистанційно опрацювали 

навчальну програму відповідно до графіку і склали іспити і заліки. У цілому 

здійснено близько 30500 дистанційних екзаменаційних сеансів1. У деякі дні 

сесії проводилося більше 2000 сеансів.  

Крім того, також був задіяний механізм оскарження змісту тестових 

питань шляхом подачі апеляцій до спеціально створеної комісії. Опрацьовано 

282 апеляції, за наслідками чого було дискваліфіковано 75 питань (при цьому 

потрібно мати на увазі, що в цілому були задіяні комплекси із 76 навчальних 

дисциплін, тестові бази з яких включали 21846 питань). 

Окремо слід наголосити, що протягом «карантинного» періоду кафедрам 

вдалося перевести навчальний процес в онлайн-режим, використовуючи не 

тільки платформу Moodle, а й інші ресурси. Найбільш активно був задіяний 

такий відеоінструмент, як Zoom. Фактично, завдяки використанню цих 

інструментів почали проводитися всі практичні й семінарські заняття. 

Паралельно з цим наповнювався банк відеолекцій на Youtube-каналах 

Університету. До того ж викладачі опановували й інші платформи: 

MicrisfotTeams, GoogleClass, WebEx тощо. 

Додатково потрібно відмітити значний прогрес у віртуалізації навчального 

простору в Університеті. За цей період запрацював електронний документообіг між 

                                           
1 «Сеанс» в розумінні проходження тестування одним студентом з певної дисципліни. 
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студентами, деканатами й кафедрами із використанням офіційних робочих пошт 

кожного учасника навчального процесу (доменне ім’я nlu.edu.ua) на базі сервісу 

Outlook, що входить до пакета програми послуг Office 365, ліцензію на 

використання якого має Університет. Такий крок не тільки значно спростив 

спілкування, а й дозволив професійно й оперативно вирішувати навчальні питання. 

Проведено роботу з встановлення, налагодження й використання нових 

потужних мереж Wi-Fi доступу, а саме таких брендів, як Aruba, виробництва 

відомої світової компанії Hewlett-Packard та Ruckus Wireless.  

Інформаційно-телекомунікаційною мережею Університету управління й 

моніторинг роботоспроможності здійснюється автоматично через серверне й 

комутаційне обладнання. 

Відповідно до стратегії розвитку Університету значні зусилля направлені 

на участь вишу у заходах, що проводяться організаціями й асоціаціями, 

членами яких він є. 

На теперішній час сім окремих конференц-залів обладнані аудіо- та 

відеоапаратурою, у них проходять міжнародні зустрічі, наукові конференції, 

засідання вченої ради, засідання ректорату, ювілеї, державні свята тощо. У двох 

із зазначених конференц-залів встановлене обладнання для синхронного 

перекладу з можливістю підключення до 90 (зал засідань № 12, вул. 

Пушкінська, 84а) і до 60 (конференц-зал №6, вул. Пушкінська 77) учасників 

конференцій відповідно. 

Крім того, 40 залів для проведення лекційних занять і конференцій 

обладнані аудіоапаратурою, а понад 20 з них ще й відеоапаратурою для 

проведення мультимедійних занять. 

У 2019–2020 рр. в Університеті введено в експлуатацію два нових 

сучасних зали – зал № 5 головного корпусу на 67 посадочних місць і 

навчальний зал судових засідань (зал № 242П головного корпусу). Зал № 5 

оснащений сучасною конференц-системою й мультимедійним обладнанням, 

пристосований до засідання спеціалізованої вченої ради, аудіо- й відеофіксації 

цих засідань. Встановлене обладнання в залі судових засідань дозволяє вести 
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аудіо- й відеозапис ходу засідань, на екранах відображати різноманітні відео- й 

фотоматеріали та інше, усі місця учасників судового процесу обладнані 

мікрофонами. 

Навесні 2020 р. у зв’язку з впровадження дистанційного виду навчання 

створено YouTube–канали для всіх кафедр Університету, проведено 

консультації з кафедрами з приводу знімання відеолекцій, їх конвертування й 

викладення на канали кафедр.  

Перехід до європейської кредитно-трансферної системи й нової системи 

критеріїв оцінювання знань студентів. Постійно вдосконалюється і 

модернізується АСУ навчальним процесом Університету. 

На постійній основі в режимі онлайн підтримується робота 

відокремлених структурних підрозділів з АСУ Університету у містах Київ і 

Полтава. Повний спектр можливостей АСУ ними використовується 

дистанційно. Доступ відокремлених структурних підрозділів до ЄДЕБО 

надається через сервери Університету в Харкові. 

У минулому навчальному році зміни торкнулися автоматичної системи 

управління навчальним процесом, яка складається з наступних модулів: модуль 

«навчальний», модуль «деканат», модуль «абітурієнт, модуль «відділ кадрів і 

ПФВ», web-портал, модуль «документообіг».  

Інформаційне забезпечення здійснюється з використанням частково 

синхронізованих між собою баз даних (ЄДЕБО, автоматизованої системи 

управління Університету – БД АСУ і системи управління й контролю доступу 

до Університету – БД СКУД), створеного інтерактивного середовища навчання 

(НЕІК) за допомогою порталу АСУ навчальним процесом, порталу НЕІК і 

сайтів (університетського, бібліотечного, наукового, інститутських, деканатів, 

кафедр тощо). 

Студентам через портал АСУ навчальним процесом надана можливість 

користуватися методичними відеоматеріалами, навчально-методичними 

матеріалами, обирати вибіркові навчальні дисципліни і переглядати розклад. 

Батьки студентів також мають можливість реєструватися на порталі АСУ для 
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перегляду розкладу студентів. Портал АСУ також дає можливість усім 

авторизованим користувачам порталу АСУ скористатися телефонним 

довідником кафедр і підрозділів.  

Триває також робота з наповнення ресурсу «Програми, методичні 

рекомендації та завдання», що вкрай важливо з огляду на програми самопідготовки 

студентів різних форм навчання до державних і поточних іспитів. 

Співробітникам кафедр наданий доступ для своєчасного оновлення 

методичних і навчально-методичних матеріалів. На теперішній час на порталі 

розміщено більше 100 окремих методичних відеоматеріалів майже усіх кафедр. 

Крім того, поряд із відеоматеріалами розміщені посилання на усі YouTube–

канали кафедр. 

Примітно, що постійно підтримується інформаційна діяльність, а також 

сайтів і підрозділів Університету, тестування знань студентів тощо. 

Обладнані звукопідсилювальною апаратурою зали спортивного 

комплексу й центрального корпусу Університету, в яких забезпечується 

технічна підтримка під час проведення змагань із волейболу, боротьби самбо та 

дзюдо, університетських спортивних змагань та ін. За необхідності ведеться 

двоканальний відеозапис і онлайн-трансляція змагань на YouTube у 

високоякісному форматі HD. 

 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу – це комплекс 

навчально-методичних документів і навчально-методичних засобів, завдяки 

яким забезпечуються зміст навчання і методика проведення навчальних занять, 

інноваційна діяльність викладачів і самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Його якість залежить перш за все від його методологічного, методичного й 

організаційного супроводу. Протягом звітного періоду на засіданнях Науково-

методичної ради розглядалися наступні актуальні питання у сфері вищої 

юридичної освіти: «Європейська кредитно-трансферна система та проблеми 

розробки освітніх програм», «Науково-методичні засади розробки освітньо-
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професійних програм бакалавра та магістра», «Про впровадження профільних 

освітніх програм другого (магістерського) рівня на факультеті адвокатури та на 

факультеті публічного права та адміністрування», «Про ресурси е-консолідо-

ваної освітньої платформи Університету: методичні та дидактичні аспекти їх 

використання при викладанні іноземної мови на кафедрах іноземних мов № 1 і 

№ 3», “Імплементація практики Європейського суду з прав людини у 

дидактичну структуру програм навчальних дисциплін «Конституційне право 

України» та «Кримінальний процес»”, «Про освітні програми за 

спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 051 «Економіка», «Про реструктуризацію освітньо-

професійних програм інститутів/факультетів та їх освітніх компонентів на 2019 

рік набору», «Про Концепцію юридичної освіти», «Про новелізацію навчальних 

планів на 2019–2020 н.р.», «Про організаційний та методичний супровід 

підготовки іноземних студентів» та ін. 

Проведено тренінги для науково-педагогічних кадрів і допоміжного 

персоналу Університету на теми: «Європейська кредитно-трансферна система та 

проблеми розробки освітніх програм», «Науково-методичні засади розробки 

освітньо-професійних програм бакалавра та магістра», «Розробка освітніх 

програм в контексті юридичних практик (юридичних професій): проблеми 

алгоритмізації та диференціації», «Методологічні аспекти розбудови архітектури 

компетентностей та результатів навчання в освітніх програмах» та ін.  

Розроблено й затверджено на засіданні вченої ради Університету 

«Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (протокол № 8 від 

27.05.2020 р.) і «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних працівників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого(протокол №9 від 30.06.2020 р.). 

В Університеті проведена велика робота щодо оновлення комплексів 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. Кафедрами 
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підготовлено нові програми навчальних дисциплін, робочі програми 

навчальних дисциплін, силлабуси, з урахуванням запровадження 

компетентнісного підходу.  

До робочої програми навчальної дисципліни надані тематична карта 

навчальної дисципліни, показники академічної активності й додаткових 

освітніх досягнень студентів, дидактичні принципи навчання, інноваційні 

технології та інтерактивні методи викладання, інформаційне забезпечення 

навчальної дисципліни тощо. 

Постійне оновлення освітніх програм, навчальних планів, навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін дозволяє формувати в 

Університеті інноваційне освітнє середовище, що необхідно для забезпечення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці й подальшої інтеграції в 

європейський простір вищої освіти. 

Система академічної доброчесності 
 

В Університеті особлива увага приділяється реалізації принципів і правил 

академічної доброчесності, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання і проведення наукової діяльності. Це 

зумовлено тим, що академічна доброчесність є важливим фактором підвищення 

репутації Університету, його науково-педагогічних, педагогічних і наукових 

працівників, а також здобувачів вищої освіти.  

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними,  

педагогічними й науковими працівниками передбачає дотримання 

загальноприйнятих етичних норм, норм Конституції і законів України, повагу до 

осіб, які здобувають освіту, до їх батьків і осіб, які їх замінюють; посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 

діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів тощо. Крім того, 
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здобувачі освіти повинні самостійно виконувати навчальні завдання, завдання 

поточного й підсумкового контролю результатів навчання; коректно 

посилатися на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей; дотримуватися норм законодавства про авторське право тощо. 

Із метою реалізації членами колективу моральних і правових норм і 

моніторингу їх дотримання в Університеті розроблено «Кодекс академічної 

етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», який 

затверджено вченою радою Університету (протокол №1 від 31.08.2018 р.) і 

введено в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р.   

Кодекс закріплює основні принципи академічної поведінки, яких мають 

дотримуватися всі учасники університетської спільноти, сприяє формуванню 

академічного середовища, у якому кожен член може займатися своєю 

діяльністю в умовах взаємної поваги й отримання позитивних емоцій від 

роботи, навчання й проведення наукових досліджень. 

У 2018 р. рішенням вченої ради Університету (протокол № 1 від 

31.08.2018 р.), введеним в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р., 

створено Комісію з академічної етики Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, а конференцією трудового колективу Університету 

затверджено Положення про Комісію з академічної етики. 

До складу Комісії увійшли 15 членів університетської спільноти, 10 з яких 

обрано конференцією трудового колективу (порівну від професорсько-

викладацького складу та інших працівників), Студентський омбудсмен (за 

посадою) та 4 студенти, призначені Студентським Сенатом Університету за 

поданням Студентського омбудсмена. Членами Комісії обрано голову комісії. 

Заяву про порушення академічної етики може бути подано будь-яким 

членом університетської спільноти до Комісії з академічної етики 

безпосередньо або через Студентського омбудсмена у письмовій, зокрема 

електронній, формі. Комісія протягом 15 робочих днів із моменту реєстрації 

секретарем вивчає заяву, досліджує обставини, що в ній зазначені, витребує 

необхідні пояснення, опитує зазначених у заяві та інших осіб і виносить 
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рішення, які мають рекомендаційний характер і подаються ректорові або вченій 

раді Університету для ухвалення ними остаточного рішення. 

У 2019–2020 рр. Комісією з академічної етики проведено низку заходів із 

впровадження принципів і норм академічної доброчесності в поточну 

діяльність Університету, а саме: 

- опрацьовано механізм постійної взаємодії керівників підрозділів 

Університету з головою та членами Комісії та за сприяння ректорату 

Університету забезпечено його впровадження; 

- на постійній основі здійснюється оперативне сприяння та допомога 

ректоратом та керівниками підрозділів Університету в діяльності з укорінення в 

Університеті принципів та норм академічної етики та доброчесності, 

дотримання їх усіма членами університетської спільноти; 

- проведено 18 засідань Комісії у повному складі та 8 засідань робочої 

групи у складі Комісії; 

- за результатами діяльності Комісії напрацьовано рекомендації вченій раді 

та конференції трудового колективу Університету щодо внесення змін та 

доповнень до Кодексу академічної етики Університету та Положення про 

Комісію з метою впровадження новітніх цивілізаційних, зокрема європейських, 

стандартів університетської етики та академічної доброчесності в Університеті, 

посилення ролі Комісії в ефективному впровадженні принципів та норм 

академічної етики у повсякденність Університету; 

- проведено 4 ознайомчі лекції зі студентськими колективами 

Університету; 

- на засіданнях кафедр Університету відбулися бесіди, предметом яких є 

норми та принципи академічної доброчесності, механізми її  моніторингу та 

забезпечення, що впроваджені в Університеті; 

- на інтернет-сайті Університету, у Фейсбуці та Telegram розроблені 

сторінки Комісії з академічної етики, на яких розміщується основна інформація 

щодо її діяльності, налагоджується зворотний зв’язок зі студентами та 

працівниками Університету. 
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Практика та стажування 
 

Важливими компонентами навчального процесу підготовки фахівців-

юристів є не тільки оволодіння теоретичними знаннями, а й набуття 

відповідних навичок. Цьому сприяє організація виробничої практики на 4 курсі 

навчання та практики-стажування на 1 курсі магістратури. Традиційно студенти 

4 курсу проходили практику в органах прокуратури, судах, органах юстиції, 

СБУ, МВС України, НАБУ, МЗС України, інших органах охорони 

правопорядку, а також на базі суб’єктів приватного права юридичного 

профілю. Організації проходження практики активно сприяють Асоціація 

випускників та Юридична клініка Університету. 

У 2019/2020 н. р., як і у попередні роки, студенти продемонстрували 

належну теоретичну підготовку та набуті в Університеті знання під час 

проходження практики і отримали позитивні результати при захисті матеріалів 

практики, а саме, на 4 курсі до захисту матеріалів виробничої практики було 

допущено 1504 студентів, які усі захистили відповідні матеріали.  

Результати захисту матеріалів виробничої практики студентами 4 курсу є 

такими: оцінку «відмінно» отримали  803 студенти (53,4%); «добре» – 421 

студент (27,9 %); «задовільно» – 280 студентів (18,7 %). 

У характеристиках, виданих студентам із різних місць проходження 

практики (органів охорони правопорядку, судових органів, підприємств, 

організацій, бізнесових структур), відзначаються уміння самостійно вирішувати 

конкретні завдання, пов’язані з цивільними та кримінальними справами, 

дотримуватися процесуального порядку виконання окремих слідчих дій, 

складати необхідні юридичні документи для правового супроводження бізнесу, 

володіння аналітичними здібностями, достатньо глибокі знання і здатність 

правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права на 

практиці тощо. 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів у 2020 р. виникли 

проблеми з організацією практики на 1 курсі магістратури, яка за графіком 

навчального процесу запланована на червень-липень цього року. Через 
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неможливість реалізовувати традиційний порядок проходження практики на 

відповідних базах практики, зважаючи на ризики, пов’язані з карантином, 

відмову деяких баз практики приймати студентів та необхідність забезпечити 

студентам здобуття практичних навичок у нестандартних умовах, ректоратом 

було вжито низку заходів. 

Студенти, що мали заздалегідь погоджені бази практики, отримали 

направлення та пройшли практику після завершення сесії, відповідно, були 

внесені зміни до їх індивідуальних навчальних планів. 

Для інших студентів заплановано запровадження в осінньому семестрі 

наскрізного модуля практичного спрямування. Для цього будуть внесені 

додаткові зміни у графік навчального процесу та розклад, яким буде 

передбачено 1–2 дні на тиждень для реалізації проходження цього модуля. 

Передбачається, що це може бути проходження практики на базі органів та 

установ правничого профілю, розташованих у м. Харків, а також клінічна освіта 

у відповідних структурних підрозділах Університету. 

В активній фазі знаходяться перемовини з низкою професійних об’єднань 

правників щодо організації дистанційної практики, відповідно до якої 

зацікавлені адвокатські фірми на конкурсних засадах обиратимуть найбільш 

мотивованих студентів для дистанційної роботи.  Формат такої практики є 

інноваційним для системи правничої освіти в цілому: під керівництвом 

кураторів із баз практики студенти зможуть надавати онлайн-консультації, 

готувати дистанційно проєкти документів тощо. Такі угоди вже укладено з 

Асоціацією адвокатів України, Асоціацією правників України та деякими 

іншими об’єднаннями. 
Юридична клініка 

 
Підвищенню рівня знань, умінь і практичних навичок студентів активно 

сприяє діяльність Юридичної клініки Університету. До роботи в ній за звітний 

період долучилися понад 390 студентів різних курсів інститутів та факультетів. 

Показники її роботи постійно зростають – 2299 звернень за різними галузями 

права (цивільне, сімейне, житлове, трудове право, право соціального 
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забезпечення та інші), включаючи: надання правової інформації, консультацій, 

підготовку правових, у тому числі процесуально-правових, документів, 

письмових відповідей на особисті звернення, а також відповідей на онлайн-

звернення громадян.  

Із року в рік посилюється можливість для студентів Університету 

проходження виробничої практики та стажування на базі Юридичної клініки. 

Здійснюється відпрацьовування одержаних студентами під час навчального 

процесу в Університеті теоретичних знань та умінь на практиці шляхом 

надання громадянам соціально уразливих верств населення безоплатної 

правової допомоги, проведення заходів із правової освіти населення тощо. 

Для студентів Юридичної клініки постійно організовуються тренінги з 

підвищення їх майстерності, дискусії за правовими та етичними тематиками, 

майстер-класи, зустрічі з провідними юристами та адвокатами з питань 

практичного застосування отриманих в Університеті знань та умінь. 

У рамках Всеукраїнського тижня права консультантами Юридичної 

клініки проводилися правопросвітні заходи у навчально-виховних та 

навчальних закладах м. Харків. Колектив Юридичної клініки брав активну 

участь у заходах, присвячених проблемам освіти та опануванню нових 

практичних навичок. За звітний період було проведено 785 правопросвітніх 

заходів. 

Юридична клініка в рамках укладених договорів та меморандумів 

продовжує співпрацювати з Представником Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини у східних областях, Регіональним центром надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях, Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції  

(м. Харків), Управлінням превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Харківській області, Харківським окружним 

адміністративним судом, Управлінням праці та соціальних питань 

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, активно 
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співпрацює з Єдиною соціальною мережею м. Харків, громадськими 

організаціями, іншими юридичними клініками. 

У 2016 р. команда Юридичної клініки представляла Україну на 

міжнародному етапі змагань з консультування клієнтів імені Льюїса М. Брауна 

та Фореста С. Мостена – щорічних змаганнях для переможців національних 

раундів змагань різних країн світу, який проходив 27–30 квітня 2016 р. у  

м. Віндзор (Онтаріо, Канада), за тематикою сімейного права. 

Традиційно щороку у листопаді та травні Юридичною клінікою 

організовуються та проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції. 

За звітний період пройшло вісім Всеукраїнських науково-практичних 

конференцій (IV–ХІ), в яких взяли участь майже 1000 студентів  

і викладачів (науковців) Університету, інших ЗВО України, адвокатів та 

практикуючих правників; за результатами кожної з яких видано збірники тез та 

доповідей. 

За звітний період Юридичною клінікою у навчальний процес було 

впроваджено низку вибіркових навчальних дисциплін наскрізного модуля 

«Юридична клініка» (для студентів-клініцистів): «Практичні навички 

(юридичний клінічний практикум)», «Національна правова система та 

міжнародне право», «Правничі професії та юридична практика», «Роль 

Верховного Суду для розвитку юридичної практики», «Практика ЄСПЛ як 

джерело права». 392 студенти обрали зазначені вище навчальні дисципліни та 

отримали необхідні знання та практичні навички.  

Продовжено співпрацю зі Східним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Харків), разом з яким ведеться правопросвітня 

діяльність у рамках Всеукраїнського правопросвітницького проєкту «Я маю 

право» і інформування населення про їхні права та свободи, проходять спільні 

обговорення значущих питань та здійснюється прийом громадян. 

Окремо варто відзначити співпрацю з Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській 

областях, з яким Юридична клініка традиційно підтримує теплі партнерські 
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стосунки, спільно проводить заходи та тренінги, а також обмінюється 

інформацією та клієнтами. 

У громадській приймальні Юридичної клініки організовано та успішно 

діє більше семи років соціальний е-офіс, куди можуть звертатись громадяни для 

одержання оперативної безоплатної правової допомоги. 

Юридична клініка відповідно до положень меморандуму, укладеного 

14.03.2018 р. про співпрацю між Університетом та Головним управлінням 

Національної поліції в Харківській області, активно співпрацює з Управлінням 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в 

Харківській області. Проводяться спільні заходи щодо консолідації зусиль, 

спрямованих на профілактику, виявлення та усунення порушень прав дитини в 

різних сферах.  

У рамках укладеного меморандуму Регіональний представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Харківській області 

спільно зі студентами-клініцистами здійснювали особисті прийоми громадян у 

громадській приймальні Юридичної клініки. 

Між Університетом та Проєктом USAID «Трансформація фінансового 

сектору» 19.04.2019 р. укладено меморандум про співпрацю для підвищення 

рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників та забезпечення 

доступу представників соціально незахищених верств населення до безоплатної 

правової допомоги з фінансових питань, яким передбачено активне залучення 

студентів Юридичної клініки.  

Юридична клініка 20.02.2020 р. отримала грант від Проєкту USAID 

«Трансформація фінансового сектору» у розмірі 52 тис. у. о. на «Розвиток 

потенціалу юридичних клінік у сфері консультацій та просвіти з питань захисту 

прав споживачів», завдяки якому на базі Юридичної клініки буде створений 

інтерактивний клас. 

Про ефективність діяльності Юридичної клініки Університету свідчить і 

лист Міжнародного комітету захисту прав людини (м. Харків), в якому 

повідомляється, що, за результатами моніторингу роботи юридичних клінік, 
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Юридична клініка Університету користується найбільшою повагою і довірою 

серед незахищених верств населення. За відбірковим аналізом консультацій та 

правових документів, складених студентами клініки, не виявлено жодної 

помилки, незважаючи на складність поставлених питань. У зв’язку із 75-річчям 

Організації Об’єднаних Націй, а також за ефективну роботу в Юридичній 

клініці Комісаром Міжнародного комітету захисту прав людини оголошено 

подяку найбільш ефективно працюючим у ній студентам.  

 
Наукова бібліотека 

 

Наукова бібліотека – науково-освітній, інформаційно-аналітичний, 

культурно-просвітницький центр, один із основних підрозділів Університету. Із 

уведенням у 2017 р. в експлуатацію Навчально-бібліотечного комплексу (НБК) 

та відкриттям нової бібліотеки, площі якої збільшилися майже у п’ять разів (з 

2718,94 м2 до 12336,7 м2), з’явилися додаткові можливості підвищити рівень та 

ефективність обслуговування читачів.  

Так, постійно відбувається трансформація бібліотечної діяльності, 

модернізується та оптимізується структура, впроваджуються нові форми і 

технології інформаційно-бібліотечного забезпечення, що сприяє виконанню 

науково-освітніх завдань Університету. На сьогодні у структурі бібліотеки 

діють 5 відділів, 7 секторів, 7 абонементів, 8 читальних залів. Загальна кількість 

зареєстрованих у електронній базі користувачів складає майже 10800, 

відвідувань – 348 тис., книговидач – 698 тис. 

Котрий рік поспіль одним із головних завдань бібліотеки є формування 

фондів, їх поповнення, оновлення сучасними виданнями, а також оптимальне і 

зручне впорядкування книжних масивів для ефективного їх використання в 

обслуговуванні читачів. За звітний період (2015–2020) до бібліотечних фондів 

надійшло приблизно 78 тис. видань. Із них закуплено 34 тис. книг та 

періодичних видань на суму майже 2,713 млн грн, решта надходжень – це дари, 

книгообмін з університетськими установами й організаціями (майже 57 %). У 

цілому загальний фонд нині нараховує 1,430 млн видань.  
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Автори й вчені Університету беруть активну участь у поповненні 

бібліотеки особистими колекціями книг і даруванні власних видань. Почесне 

місце відведено книжковим зібранням професорів Університету: В. В. Сташиса 

(6230 прим.), В. Я. Тація (4351), Ю. Г. Барабаша (495), Ю. В. Бауліна (511), 

Ю. П. Битяка (705), Ю. М. Грошевого (3071), В. В. Комарова (489), 

І. Є. Марочкіна (6165), Ю. М. Тодики (731), Н. Р. Ніжник (830). 

На виконання стратегічних завдань Університету щодо формування 

електронної бібліотеки розвивається проєкт зі створення електронних копій 

раритетних видань, дисертацій та авторефератів. У співпраці з кафедрою 

криміналістики й студентами оцифровано: 1200 авторефератів, 110 раритетів 

(45 600 сторінок). Крім того, завідувачем кафедри криміналістики, д-ром юрид. 

наук, проф. Валерієм Шепітьком передано відновлений та оцифрований 

рукопис дисертації Миколи Миколайовича Бокаріуса «К микродиагностике у 

входного кожного пулевого просвета при судебно-медицинском исследовании 

трупа», захищеної у м. Харків 1928 р. Вона є найстарішою серед дисертацій, що 

зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Університету. У цілому в 

електронній бібліотеці представлено майже 30 тис. текстів наукових статей, 

книг, авторефератів, рідкісних, раритетних видань і навчально-методичних 

матеріалів. 

В окремі колекції рідкісного фонду виділені та упорядковані: 

«Стародруки» (25 прим.), «Рукописи та літографії» (145 од. зберігання), «Праці 

вчених-теоретиків харківської правничої школи» (понад 2 тис. вид.), «Раритетні 

періодичні видання ХІХ – початку ХХ століття» (213 назв), «Дисертації та 

автореферати» (понад 28 100 прим.), «Автографи всесвітньо відомих учених-

юристів» (57 вид.), «Харків і харків’яни» (понад 200 вид.), «Шедеври 

друкарського мистецтва» (понад 250 прим.). Цифрові копії рідкісних книг і 

авторефератів дисертацій розміщені у «Бібліотеці електронних копій 

раритетних видань», «eNULAUIR» – електронному архіві-репозитарії 

Університету та «eLEGALIUM» – електронній іміджевій колекції рідкісних 

видань.  
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Найбільшої популярності серед бібліотечних ресурсів набув 

електронний каталог (ЕК) бібліотеки, що включає бібліографічні записи про всі 

наявні книги, журнали. Завдяки щоденній аналітичній обробці документів ЕК 

майже 100 % відображає фонди. Щороку фіксується в середньому 8,580 млн 

звернень до ЕК. Створені і продовжують оновлюватися бази даних (БД): «Праці 

вчених НЮУ імені Ярослава Мудрого»; консолідована е-платформа «Правова 

освіта. Правова культура» [отримала диплом Третьої щорічної науково-

освітньої виставки «Публічне управління XXI» (Харків, 2016 р.) у номінації 

«Програми та рішення для автоматизованого управління навчальним закладом, 

рейтингові системи оцінки якості освіти»]. Ресурси активно використовуються 

під час дистанційного навчання. 

Нині науковцям, викладачам і студентам Університету доступні 

зовнішні ресурси, зокрема: міжнародні БД «Web of Science», «Scopus», 

«Springer Link»; національні інформаційно-правові системи «Прецедент», 

«ЛІГА:ЗАКОН»; повнотекстові ресурси Центру навчальної літератури 

«СulOnline». 

Розвиваються матеріально-технічна складова й комп’ютерне середовище 

бібліотеки (рис. 10).  

 
Рис. 10. Комп’ютерне середовище бібліотеки 

 

http://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=C2Q7CYuKiEUSTuSHJXX
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Сьогодні Наукова бібліотека є також активним учасником 

корпоративних проєктів: з формування інформаційного порталу «Наука 

України: доступ до знань» (НБУВ), «ЕЛІБУКР: Електронна бібліотека України» 

і «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої 

освіти» (ГО ЕЛІБУКР) – співпраця у сфері академічної доброчесності й 

забезпечення якості освіти, етики наукових публікацій, створення й 

використання електронних ресурсів, належного застосування наукометричних 

показників, запровадження бібліотечних онлайн-сервісів «Путівник 

бібліотеками України “Бібліотека для тебе – Library for you”» (ГО УБА) та 

«Бібліотечна енциклопедія Харківщини» (ХДНБ ім. В. Г. Короленка). 

В умовах дистанційної освіти (що набуло особливої актуальності 

останнім часом) бібліотека докладає максимум зусиль до створення сучасних 

інформаційно-бібліографічних ресурсів, цифрових веб-платформ для науки і 

навчання, інтегративних інформаційних мультиресурсів (консолідовані 

тематичні бібліотрансформери, мультимедійні лонгріди, проблемно-орієнтовані 

інтерактивні плакати тощо). При цьому задіюються різні форми візуальної 

комунікації, технологічні прийоми представлення мультимедійного контенту й 

мистецьких методів впливу на увагу користувача, що важливо для 

дистанційного сприйняття інформації (рис. 11). 

 
Рис. 11. Онлайн-ресурси бібліотеки 
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Одночасно вдосконалювалися можливості використання хмарних 

технологій на базі Office 365, G-Suite (Google Docs, Meet та ін.).  

У контексті прагнення Університету до відкритості й доступності 

наукових і законотворчих здобутків подальшого розвитку набуває 

університетський репозитарій. Він став справжнім структурованим 

електронним сховищем, електронним архівом праць учених нашого вишу. 

Обсяги репозитарію у порівнянні з 2015 р. зросли на 9 640 повнотекстових 

документів і дорівнюють 17 040 наукових текстів (рис. 12).  

 

Рис. 12. Динаміка наповнення репозитарію 

 

За 5 років, за даними Google Analytics, до ресурсів репозитарію звернулося 

майже 2,418 млн користувачів, переглянуто 1,420 млн сторінок (рис. 13). 
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Рис. 13. Показники звернень до репозитарію 

Головним джерелом та змістовим порталом акумуляції і систематизації 

інформації відповідно до завдань освітньо-наукового процесу Університету є 

бібліотечний web-сайт. Його популярність підтверджена кількістю звернень 

зовнішніх користувачів. Так, протягом 5 років, за даними Google Analytics, до 

сайту звернулося майже 500 тис. користувачів із різних країн світу, переглянуто 

2,627 млн сторінок. Web-сайт бібліотеки як інформаційна платформа 

Університету став переможцем Всеукраїнського конкурсу Української 

бібліотечної асоціації (УБА) бібліотечних інтернет-сайтів 2016 р. у номінації 

«Найкращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу» (рис. 14).  

 
Рис. 14. Показники звернень до web-сайту бібліотеки 
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Важливий та відповідальний напрям у діяльності бібліотеки – це 

вивчення та опрацювання наукометричних показників учених і наукових 

колективів Університету. З цією метою створено Службу бібліометрії та 

наукометрії, яка провадить науково-аналітичну, моніторингову роботу із 

застосуванням наукометричних інструментів визначення статистичних 

показників наукових досліджень учених; здійснює інформаційно-пошукову 

діяльність у базах Scopus, Web of Science та Google Scholar; систематизує 

публікації науковців; оприлюднює дані на сайті бібліотеки; веде 

консультативну роботу. Вдалий п’ятирічний досвід діяльності цього сектору 

підтверджує його здатність та ефективність у процесах бібліометричної 

підтримки публікаційної активності вчених Університету.  

Бібліотекою створено та постійно оновлюється е-ресурс «Бібліометричні 

профілі науковців Університету», який містить посилання на авторські профілі 

в БД Scopus, Web of Science (WoS).  

За статистичними показниками станом на 01.07.2020 р. профіль 

Університету містить такі бібліометричні дані: Scopus – 203 публікації, h-індекс – 

5, кількість цитувань – 113 (без самоцитування 83); Web of Science (Web of 

Science Core Collection) – 148 публікацій, h-індекс – 4; кількість цитувань – 61 

(без самоцитування 38). Не потрапляють до профілю організації на платформі 

Web of Science публікації авторів Університету, які проіндексовані у базах, 

розміщених на платформі Web of Science: MEDLINE – 76 та Russian Science 

Citation Index – 13.  

Для організації та проведення інформаційно-бібліографічних заходів із 

наукометричного просвітництва функціонує клуб «Scientometrics Club» та міні-

студія «Cyfra_Library» (Цифрова бібліотека). 

Працівники Наукової бібліотеки стали переможцями у конкурсах 

Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-IV рівнів 

акредитації «Бібліотекар року – 2015» у номінації «За кращий іміджевий 

проєкт» за електронний бібліографічний покажчик «Вчені та співробітники 

Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого – кавалери і 
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лауреати державних нагород, національних та регіональних премій, конкурсів» 

та «Бібліотекар року – 2019» у номінації «За вклад в інтелектуально-

патріотичне виховання користувачів» за бібліотрансформер «Ярослав І 

Володимирович – великий князь Київської Русі: до 1000-річчя з початку 

правління (1019–1054)»; Двадцятому обласному конкурсі «Вища школа 

Харківщини – кращі імена» у номінації «Директор бібліотеки» (переможець  

Н. П. Пасмор).  

Слід звернути увагу на значення бібліотеки у підвищенні іміджу 

Університету як в Україні, так і серед правознавців світової спільноти. Тільки 

за останні роки бібліотеку відвідали гості більш ніж 40 країн світу, які 

залишили свої захоплені відгуки: Австрія, Австралія, Білорусь, Китай, Мальта, 

Нідерланди, Німеччина, США, країни Балтики тощо. 

Видання навчальної літератури 
 

Видання навчальної і наукової літератури є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності, складовою політики Університету і скероване на 

забезпечення студентів якісними, а головне, необхідними україномовними 

джерелами і матеріалами, які допомагають отримати знання й інформацію, 

задовольнити потреби.  

Основним напрямом видавничої діяльності й роботи РВВ стають 

підготовка і випуск різних видів не лише друкованих, а й електронних і 

комбінованих видань, оскільки останнім часом в освітніх установах велика 

увага приділяється комп’ютерному супроводу професійної діяльності, а в 

навчальному процесі широко застосовуються навчальні й тестуючі програми з 

різних дисциплін. 

Враховуючи це, наголос у видавничій діяльності за останні роки робився на 

підготовці електронних видань, які є ефективним інформаційним ресурсом.  

Як показує досвід нашого Університету, електронні видання значно 

покращують якість самої візуальної інформації, яка стає яскравішою, 

динамічнішою, сприйнятнішою. До того ж такі видання забезпечують наочно-

образну інтерпретацію істотних властивостей не тільки тих або інших реальних 
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об’єктів, а й навіть наукових понять, закономірностей, теорій. 

Ще однією перевагою електронних видань слід визнати відкритий доступ 

через глобальну комп’ютерну мережу Internet і вільне використання у процесі 

аудиторного навчання (для локальної мережі). 

За результатами аналізу відвідувань АСУ і запитів на е-ресурсі 

бібліотеки, більшість студентів уже на ранніх стадіях навчання повною мірою 

усвідомлює необхідність застосування новітніх інформаційних технологій. 

Зрозуміло, пізнавальна і наукова цінність підручника підвищується, якщо 

навчальні завдання, наведені в ньому, пов’язані з практичною діяльністю 

майбутнього фахівця або становлять інтерес для його навчальної чи наукової 

роботи.  

Перші спроби проведення навчання дистанційно (II семестр 2019/2020 н. р.), 

що передбачало надання консультацій он-лайн завдяки засобам електронного 

зв’язку, тестування он-лайн тощо, підтвердили переваги розроблених 

навчальних електронних інформаційних комплексів (НЕІК). Відзначимо, що на 

сьогодні їх нараховується 76. Як показав час, раніше НЕІК використовували 

переважно студенти заочної форми навчання, а нині ними активно 

послуговуються і студенти денної форми навчання. Крім того, стали у нагоді 

розроблені викладачами ще у 2017 р. тести-тренування для незалежного 

оцінювання знань студентів, які вступають до магістратури, з таких дисциплін, 

як «Кримінальне право України», «Цивільне право», «Конституційне право», 

«Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Логіка», «Адміністративне 

право», вони стали зразком при опрацюванні залікових тестів (до іспиту). 

Завдяки зусиллям викладачів, співробітників РВВ і бібліотеки 

електронними посібниками й методичними рекомендаціями до практичних 

занять і самостійної роботи постійно поповнюється такий важливий сегмент 

електронної мережі, як Стандартизований електронний навчально-методичний 

комплекс (СЕНМК), де також розміщуються авторські спецкурси. Не став 

винятком і 2019/2020 н. р.  
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Крім того, на сайті бібліотеки можна знайти повнотекстові версії таких 

електронних видань: Тематика курсових робіт з екологічного права (для 

студентів денного й заочного факультетів) / уклад.: А. П. Гетьман, А. К. Со- 

колова та ін.; Плани семінарських занять з історії держави і права України / 

уклад. В. Д. Гончаренко та ін.; Плани семінарських занять з історії держави і 

права зарубіжних країн/ уклад. В. Д. Гончаренко, С. І. Власенко та ін. 

Окремим напрямом книговидання залишається підготовка посібників до 

іспитів (як до підсумкових і курсових, так і до зовнішнього незалежного 

оцінювання).  

Протягом 2019/2020 н. р. видано: 

посібники: Адміністративна процедура: навч. посіб. / за заг. ред.  

І. В. Бойко. Харків: Право, 2019. 206 с.; Цивільне право. Загальна частина. 

Харків: Право, 2019; Цивільне право. Особлива частина. Харків: Право, 2019; 

Загальна теорія права. Харків: Право, 2019 тощо;  

навчальні посібники: Задихайло Д. В., Швидка Т. І. Правове регулювання 

господарської діяльності в окремих секторах економіки (у схемах і таблицях): 

навч. посіб. Харків: Право, 2019. 96 с.; Основи кваліфікації злочинів: навч. 

посіб. / за ред. М. І. Панова. Харків: Право, 2019. 378 с. тощо; 

підручники: Право соціального забезпечення: підручник / за заг. ред.  

О. М. Ярошенка. Харків: Право, 2019. 376 с.; Податкове право України: 

підручник / за ред.: М. П. Кучерявенка, Н. А. Мариніва. Харків: Право, 2019. 

440 с.; Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: підручник / 

за заг. ред. В. Я. Настюка. Харків: Право, 2019. 512 с.; Запобігання корупції: 

підручник / К. А. Автухов та ін.; ред. Б. М. Головкін. Харків: Право, 2019. 296 с.; 

Криміналістика: підручник: у 2-х т. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019; 

Методологія наукових досліджень: підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. 

Харків: Право, 2019. 368 с. та ін. 

Упродовж звітного періоду вийшло друком 195 найменувань навчальної 

літератури загальним обсягом 624 друк. арк. (рис. 15). 
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Рис. 15. Порівняльні показники видання підручників і посібників  

(2015–2020) 
 

Культурно-масова робота, естетичне виховання студентів  
 

П’ятнадцять років успішної діяльності Палацу студентів, де створені, 

безперечно, чудові умови для праці творчих колективів,  продемонстрували 

ефективність та необхідність подібного закладу культури не тільки у житті 

Університету, а й м. Харків та України в цілому. Це унікальний заклад за 

формою і змістом найвищого рівня.  

Підтвердженням високого професійного рівня виконавців Палацу є те, що 

за роки його існування 3 артисти тріо «Купава» отримали звання «Народний 

артист України», 8 солістів стали заслуженими артистами України. У Палаці 

працюють 5 заслужених працівників культури України. 

Майже 1500 студентів задіяні у роботі творчих колективів. Це дає їм 

змогу підвищувати культурно-естетичний і особистісний рівень, організовувати 

своє дозвілля. На початку кожного навчального року творчі колективи 

поповнюються значною кількістю талановитих першокурсників. Це – солісти-

вокалісти, танцюристи, музиканти, драматичні актори та ін.  

У традиційному концерті для першокурсників, що відбувся у вересні  

2019 р., взяли участь талановиті студенти-першокурсники, для яких цей 

концерт став першим урочистим заходом в їхньому студентському житті. 
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Сьогодні у Палаці працює 15 творчих колективів: Народна чоловіча 

хорова капела, жіночий хор, духовий оркестр, джаз-бенд «Глобус», тріо 

бандуристок «Купава», студія танцю «Міріданс», октет-шоу «Sunrise», 

ансамбль сучасного танцю «Modern Dance», ансамбль скрипалів, дует 

«Мелана», молодіжний драматичний театр, вокально-хореографічний ансамбль 

«Театр української пісні і танцю “Розмарія”», контемп-студія «Sens», квартет 

саксофоністів «Lucky Lаwyers», фольклорний ансамбль «Лілея» та солісти 

професійного театру-студії Університету. 

У звітному періоді проведено понад 400 різних за формою та змістом 

заходів та продовжувалась робота з естетичного виховання студентів і 

співробітників.  

У серпні 2019 р. наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.08.2019 р. № 1124 трьом творчим колективам Університету: вокально-

хореографічному ансамблю «Театр української пісні і танцю “Розмарія”», студії 

танцю «Міріданс» та  октет-шоу «Sunrise»  було присвоєно звання «Зразковий 

художній колектив». 

Упродовж звітного періоду на сцені Палацу пройшло понад 500 

різноманітних творчих та культурно-просвітницьких заходів. Особливий 

інтерес та схвальні відгуки глядачів м. Харків та області, засобів масової 

інформації викликали заходи, які відрізнялись креативним творчим 

режисерським підходом, умілим використанням технічних засобів, високою 

виконавською майстерністю творчих колективів та окремих виконавців. 

На вищому художньому рівні пройшли наші традиційні заходи, 

присвячені професійним та студентським святам: День першокурсника, День 

юриста, День Університету, Міжнародний жіночій день, а також великий 

концерт у лютому 2020 р., присвячений 15-річчю Палацу, за участю усіх 

колективів, солістів та запрошених гостей, які в минулому були учасниками 

професійного театру-студії Університету.  

Складовою частиною життя колективів та виконавців є підвищення  

творчої майстерності через участь у різних фестивалях та конкурсах, хоча у 
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цьому році у зв’язку з карантинними заходами усі наші колективи брали участь 

у дистанційних, конкурсах і фестивалях он-лайн та здобули високі нагороди:  

V Всеукраїнський фестиваль – конкурс багатожанрового мистецтва «Квіти 

Зимцерли» (Харків, травень 2020 р.); Міжнародний багатожанровий інтернет 

фестиваль-конкурс «Самоцвіти – Країна безмежних можливостей». Як завжди 

вони відрізнялись натхненністю та демонстрували високий виконавський рівень. 

За участю солістів та колективів Університету  на вищому рівні були 

проведені: Міжнародний юридичний форум (2017, 2018, 2019), 

профорієнтаційні концерти серед старшокласників у місті та області, ювілейні 

заходи,  районні, міські та обласні свята. 

Колектив «Молодіжний драматичний театр» під керівництвом Олексія 

Рудька продовжує вести культурно-просвітницьку роботу серед студентства та 

відкривати талановиту молодь.  

Сьогодні упевнено можна сказати, що Палац є гордістю Університету та 

основним майданчиком м. Харків для проведення культурно-масових заходів 

на самому високому рівні. На його сцені проходять концерти, вистави, 

спектаклі, виступи виконавців вітчизняного і світового рівня. Головні завдання, 

які були поставлені перед колективом Палацу, – розвиток української 

національної культури, залучення особистості до загальнолюдських 

духовних цінностей, її ідеалів, активного примноження духовного 

потенціалу міста, області, країни з успіхом досягаються. 

Фізичне виховання та розвиток студентського спорту 
 

Ректоратом Університету традиційно приділяється велика увага 

спортивно-масовій роботі, розвитку студентського спорту, зміцненню здоров’я 

і фізичного стану студентів і співробітників. Найкращих результатів ця робота 

досягла в останні десятиліття, й 2020 р. не виключення. Для цього в 

Університеті створені необхідні умови, функціонує понад 50 спортивних 

об’єктів – спортивні комплекси, спортивні та тренажерні зали, стадіони, 

басейни, спортивні майданчики, що сприяє вихованню у студентів прагнення 
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вести здоровий спосіб життя, підтримувати і підвищувати свої фізичні 

можливості. 

Працюють спортивні клуби та секції з чоловічого та жіночого волейболу, 

вільної та греко-римської боротьби, боротьби самбо і дзюдо, боксу і 

кікбоксингу, плавання, шахів, шашок, бадмінтону, баскетболу, настільного 

тенісу, гімнастичних та танцювальних видів спорту, спортивного орієнтування, 

бриджу, легкої атлетики, футболу, атлетичної гімнастики, файт-фітнесу, 

оздоровчого плавання, оздоровчої гімнастики, пілатесу, в яких займаються 

понад 1000 студентів та 250 викладачів і співробітників.  

Для викладачів та співробітників працює жіночий та чоловічий спортивні 

клуби з басейном та тренажерним залом. Вони мають можливість відвідувати 

заняття з оздоровчого плавання, оздоровчої гімнастики, чоловічого баскетболу 

та волейболу,  пілатесу. 

Одним із показників високого рівня розвитку фізичного виховання та 

спорту в Університеті є здобуття перемог та призових місць на обласних 

щорічних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів 

закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації Харківської області.  

У 2019/2020 н. р. від Університету на цих змаганнях взяли участь  

11 команд з різних видів спорту. Переможцем у командному заліку стала збірна 

команда Університету з шашок, срібним призером – збірна команда з плавання.   

Серед проведених Університетом спортивних заходів слід назвати: 

- щорічну спартакіаду серед факультетів (інститутів) з 11 видів спорту: 

волейболу, баскетболу, плавання, футболу, настільного тенісу, шахів, 

бадмінтону, кросу, шашок, греко-римської та вільної боротьби; 

- спартакіаду серед гуртожитків з 4 видів спорту: настільного тенісу, 

шахів, плавання, стрітболу (вуличного баскетболу);  

- змагання до Дня Університету серед викладачів та співробітників 

Університету з бадмінтону, настільного тенісу, плавання, баскетболу, шашок, 

шахів серед жінок і чоловіків. Для залучення до участі у них більшої кількості 

учасників змагання відбуваються у різних вікових категоріях; 
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-  всеукраїнські турніри з вільної боротьби; 

-  спортивний благодійний турнір НЮУ ім. Я. Мудрого «Спорт на 

допомогу дітям»; 

- фестиваль з настільного тенісу серед професорсько-викладацького 

складу та співробітників; 

- всеукраїнські змагання з боротьби дзюдо пам’яті  Г. В. Малинки; 

- відкритий Кубок з настільного тенісу серед ЗВО м. Харків; 

- змагання «Козацькі розваги» до Дня Збройних Сил України. 

Університет також бере участь у святі до Дня фізичної культури і спорту, 

у спортивній ярмарці-виставці  «Харків – спортивна столиця», у матчевих 

зустрічах із різних видів спорту з іншими ЗВО.  

Спортсмени Університету задіяні у змаганнях різного рівня: чемпіонатах 

світу та Європи, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах України і кубках України 

та ін.  

Команда Університету залучена до щорічних міжконтинентальних 

запливів через протоку Босфор. У 2020 р. директор навчально-спортивного 

комплексу Університету Олексій Нестерович  став переможцем  міжнародного 

запливу через Дніпро.  

Серед студентів, аспірантів та співробітників вишу – 4 заслужені 

майстри спорту України, 6 міжнародних гросмейстерів із шахів,  

2 міжнародні майстри з шахів, 9 майстрів спорту України міжнародного класу, 

34 майстри спорту України.      

За результатами участі у чемпіонатах України, Європи та світу, 

студентських універсіадах і спартакіадах у 2019/2020 н. р. студенти та 

співробітники Університету здобули 275 медалей (золотих − 118, срібних − 73, 

бронзових − 84), з них 178 нагород отримано на обласних змаганнях, 67 − на 

всеукраїнських, 16 − на міжнародних , 14 − на чемпіонатах Європи та світу. 

Кращі спортивні результати за 2019/2020 н. р.: 

 Шаховий клуб «Юридична академія» – чемпіон України серед 

клубних команд; 
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 майстер спорту України з боротьби дзюдо, студент 4 курсу Слідчо- 

криміналістичного інституту Євген Вегера здобув срібну нагороду 

на чемпіонаті Європи серед юніорів з боротьби дзюдо у м. Вантаа 

(Фінляндія) і виконав норматив майстра спорту України 

міжнародного класу з боротьби дзюдо; 

 майстер спорту України з боротьби самбо, студент 2 курсу заочного 

факультету № 1 Дмитро Стеценко здобув срібну нагороду на Кубку 

Європи з боротьби самбо у м. Карлові Вари (Чехія) та разом зі 

збірною командою України посів ІІІ місце, посів ІІ місце на етапі 

Кубку світу з боротьби самбо у м. Мінськ (Білорусь); 

 майстер спорту України міжнародного класу з боротьби самбо, 

член клубу спортивних видів боротьби Кирило Мельниченко   

здобув срібну нагороду на Кубку Європи з боротьби самбо у  

м. Карлові Вари (Чехія); 

 міжнародні гросмейстери з шахів, члени шахового клубу 

Університету Олександр Моїсеєнко та Володимир Оніщук,  

виступаючи за збірну команду України, стали срібними призерами 

командного чемпіонату Європи у м. Батумі (Грузія); 

 майстер спорту України з гирьового спорту, студент 3 курсу 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Вячеслав 

Шудров здобув дві срібні і одну бронзову нагороди на чемпіонаті 

світу з гирьового спорту у м. Новий Сад (Сербія); 

 заслужені майстри спорту Владислава і Марина Алєксєєви, 

студентки 2 курсу вечірнього факультету, виступаючи за збірну 

команду України, здобули три золоті нагороди на етапі світової 

серії з синхронного плавання у м. Париж (Франція). 

 
Соціально-виховна робота 

 
Головними завданнями соціально-виховної роботи є: забезпечення 

громадянського і патріотичного виховання студентів; проведення культурно-
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масових, фізкультурно-спортивних, науково-просвітніх заходів; організація 

науково-дослідної роботи студентів у позанавчальний час; дослідження 

проблем студентства і надання психологічної підтримки; інформаційне 

забезпечення, підтримка й розвиток соціальних ініціатив студентів і організація 

їх зайнятості тощо.  

Щорічно в Університеті організовуються численні заходи соціально-

виховної спрямованості. Соціально-виховна робота у позанавчальний час 

здійснюється інститутами, факультетами, студентським самоврядуванням, 

Асоціацією випускників, бібліотекою та кафедрами. Науковою бібліотекою 

були проведені віртуальні тематичні виставки на інформаційному веб-порталі 

бібліотеки Університету, присвячені Дню бібліотеки,  Міжнародному дню 

писемності, Європейському дню юстиції, Дню Пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій в Україні, Дню українського козацтва, Дню захисника 

України, Всесвітньому дню науки, Міжнародному дню боротьби з корупцією, 

Міжнародному дню захисту прав людини, Міжнародному дню рідної мови, 

Міжнародному дню дарування книжок, Дню Європи в Україні, Міжнародному 

дню сім’ї, Міжнародному дню матері, Міжнародному дню музеїв, Всесвітньому 

дню боротьби з тютюнопалінням, Дню визволення України від фашистських 

загарбників, Всесвітньому дню книги та авторського права, Дню Конституції 

України, заходу «Молодь проти насильства», Дню юриста, Дню захисника 

України та ін. 

Значний вплив на формування особистості студента як громадянина і 

патріота своєї країни мають тематичні заходи, присвячені державним святам 

(до Дня соборності України), героїчним подвигам українських воїнів у боротьбі 

за територіальну цілісність і незалежність України, як-от низка зустрічей з 

ветеранами ООС, участь у студентському патріотичному флешмобі до 

Всесвітнього дня вишиванки. Інститутом підготовки кадрів для органів Служби 

безпеки України організовано комплекс патріотичних та культурно-виховних 

заходів до Дня партизанської слави, відзначення Дня пам’яті та примирення і 
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Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Державного Прапора 

України та Дня Незалежності України та ін.  

Проведено щорічний конкурс ораторів, ініціатором та організатором 

якого виступила кафедра соціології та політології за підтримки профкому 

студентів.  

В Університеті відбулися ХІІІ міжвишівські Шевченківські читання «Ми 

чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…» до 206-ої річниці від дня народження 

Тараса Шевченка. 

Науковою бібліотекою Університету та кафедрою культурології 

проведено захід з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Присутні мали змогу 

переглянути презентацію про історію свята, адже з ініціативи ЮНЕСКО на 

підтримку мови як ознаки культурної приналежності, починаючи з 2000 р., у 

багатьох країнах світу 21 лютого відзначають День рідної мови.  

22.04.2019 р. запроваджено новий важливий напрям соціально-виховної 

роботи – створено соціально-психологічну лабораторію (СПЛ). Основними 

цілями її діяльності є надання фахової психологічної та соціальної підтримки 

студентам і співробітникам Університету, сприяння соціальному та 

інтелектуальному розвитку студентів, охорона їх психічного та соціального 

здоров’я, а також дати можливість отримання студентами та співробітниками 

Університету індивідуальних психологічних консультацій на умовах 

конфіденційності, фаховості та безкоштовності. На сьогодні вже було 

проведено понад 150 індивідуальних консультацій психолога. Слід зазначити, 

що 70% цих консультацій стали не одноразовими, а систематичними, коли 

психолог не тільки надавала кілька порад, а мала змогу спостерігати за 

результатами цих порад та за необхідності коригувати. 

Складовими діяльності лабораторії є групові консультації та соціально-

психологічні тренінги. За час роботи лабораторії було проведено 7 тренінгів 

«Team building», 12 тренінгів «Team spirit», а також тренінги «Іспити без паніки 

та стресу», «Тривожним станам – НІ» та «Запобігання віктимній поведінці», 

який проходив у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», що 
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відбулася 25 листопада – 9 грудня 2019 р. Тренінги «Team building» та «Team 

spirit» проходили з метою допомоги студентам 1 та 2 курсів у соціальній 

адаптації у виші. На тренінгах «Іспити без паніки та стресу» та «Тривожним 

станам – НІ» було запропоновано низку прийомів та методів, завдяки яким 

можна навчитися опановувати хвилювання, концентрувати увагу та 

активізувати пам’ять. Лабораторією також було проведено 9 зустрічей та 

презентацій.  

СПЛ має свою «продукцію», а саме буклети: «Пам’ятка студентам. 

Поради щодо подолання стресу під час іспитів», «Обережно, суїцид!», «Поради 

першокурсникам!»; методичні рекомендації «Пам’ятка кураторам. Стоп 

суїцид». 

В Університеті кілька років існує волонтерський рух, активними 

учасниками якого є багато викладачів, співробітників і студентів. Особливо 

слід відмітити його координатора – доцента Валерія Оболенцева, якого 

нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в 

атитерористичній операції», а також завідувача кафедри фінансового права, 

проф. М. П. Кучерявенка, керівника Юридичної клініки, доц. В. П. Янішена. Їх 

активна волонтерська діяльність, небайдужість, відповідальна громадянська 

позиція, бажання допомогти своїй країні, своєму народові у тяжкий час 

випробувань, безумовно, має велике виховне значення. 

Взаємодія з органами студентського самоврядування 

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Університету. Усі студенти, які тут навчаються, мають рівні 

права та можуть обиратися і бути обраними у представницькі, робочі та інші 

органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування Університету об’єднує студентів  денних 

факультетів та інститутів, що реалізовують понад 100 різноманітних 

студентських проєктів щороку. 

Студентське самоврядування Університету бере активну участь в 

адміністративній діяльності Університету, а саме: у розподілі стипендіального 
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фонду на рівні Університету та окремо на кожному інституті/факультеті; є 

учасником процесів переведення, відрахування студентів; погоджує поселення 

та виселення студентів з гуртожитків, а також кандидатури заступників декана 

з навчально-виховної роботи та проректора з навчальної роботи. 

Також відмічається систематична робота студентів у комісіях, комітетах 

та керівних органах Університету, зокрема вченій раді та конференції 

трудового колективу. Протягом періоду своєї діяльності Студентський Сенат 

був задіяний у робочих групах з розробки документів, серед яких Кодекс 

академічної етики Університету, Регламент Комісії з академічної етики, 

Положення про користування гуртожитками Університету, а також внесення 

змін до Правил призначення академічних стипендій в Університеті. 

У 2018 р. запроваджено незалежний інститут Студентського омбудсмена, 

який є частиною структури органів студентського самоврядування 

Університету і свою діяльність здійснює незалежно від інших посадових осіб, 

органів та структурних підрозділів Університету. Він спеціалізується на захисті 

прав студентів. З питань захисту прав, свобод та законних інтересів студентів 

Студентський омбудсмен взаємодіє з органами управління Університету, з 

керівниками структурних підрозділів та іншими посадовими особами 

Університету. За підтримки ректорату та спонсорів була надана матеріально-

технічна база для функціонування Офісу Студентського омбудсмена. Протягом 

періоду діяльності Офісу Студентського омбудсмена було розглянуто близько 

137 заяв з різних питань. 

Окрема увага органами студентського самоврядування приділяється 

професійний орієнтації школярів. Представники студентського самоврядування 

неодноразово за звітний період були відряджені до шкіл з метою презентації 

Університету. 

Крім щоденної адміністративної роботи, органами студентського 

самоврядування здійснювалась діяльність за такими напрямами: благодійний, 

культурний, науковий, спортивний, інформаційний.  
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Міжнародне співробітництво. Академічна мобільність 

 

Університет активно розвиває міжнародні відносини у рамках 

двосторонніх, багатосторонніх угод та довгострокових міжнародних проєктів. 

За останні роки значно розширилась міжнародна діяльність Університету, 

зросла академічна мобільність викладачів та студентів.  

Університет є організатором низки міжнародних заходів, одним із 

найбільш значних, як раніше відмічалося, є Харківський міжнародний 

юридичний форум, який відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України проводиться у м. Харків щорічно, починаючи з 2017 р. Форум має не 

тільки велике наукове і практичне значення, а й сприяє розвитку міжнародного 

співробітництва, підвищенню міжнародного іміджу Університету, м. Харків і 

України в цілому.  

На виконання п. 3 розд. ІV Плану заходів реалізації Стратегії розвитку 

Університет бере участь у двох проєктах у рамках програми Еразмус+: 

«Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, 

слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» і «Європейське 

право прав людини  для університетів України і Молдови», де партнерами 

Університету є такі провідні Університети ЄС, як Університет Корка (Ірландія), 

Університет Хаддерсфілду (Велика Британія), Королівський технологічний 

Університет (Швеція), Грацький університет (Австрія), Потсдамський 

університет (Німеччина), Університет Екс-Марсель (Франція). Успішно 

виконуються завдання проєктів – розробка та запровадження спеціалізованої 

магістерської програми з кримінального судочинства та впровадження 

європейської політики і міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини 

за рахунок створення потенціалу та розроблення відповідних навчальних 

програм. 

У червні 2016 р. відбувся візит делегації Університету до Університету 

Савой-Монблан (м. Шамбері, Франція) на запрошення керівництва 

французького університету.  
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На виконання п. 1, 4 розд. ІV Плану заходів реалізації Стратегії розвитку 

Університету у 2020 р. запроваджено міжнародну сертифікатну програму 

«Практичний курс з верховенства права (правовладдя)» (2019–2020), яку 

проводять Університет та Університет Південної Кароліни (США) за сприяння 

Програми USAID «Нове правосуддя». Нова команда із 30 правників розпочала 

навчання у рамках другого кола цієї програми.  

На виконання п. 4, 6 розд. ІV Плану заходів реалізації Стратегії розвитку 

Університет відвідала делегація однієї з найбільш відомих американських 

юридичних шкіл – Університету штату Пенсильванія. Іноземний член 

Національної академії наук України та Національної академії правових наук 

України професор Вільям Батлер та заступник декана юридичного факультету 

професор Емілія Морріс взяли активну участь у роботі ІІI Харківського 

міжнародного юридичного форуму.  

Регулярно проходять заходи у рамках програми «професори-візитери», 

зокрема, зі студентами спілкувався професор Юридичного факультету 

Арканзаського Університету (США) Крістофер Келлі (2016). У 2017 р. до 

Університету був запрошений відомий фахівець у галузі кримінального права 

та порівняльного правознавства, що має викладацьку практику в університетах 

м. Пассау, м. Гамбург (Німеччина), м. Грац (Австрія), професор Томас 

Крюcсман. В Університеті відбулися англомовні лекції он-лайн професора 

Джеймса Дваєра (м. Вільямсбург, США), професора Лізи Гауфман (м. Бремен, 

ФРН); професор Джеймс Молітерно (Університет Вашингтона та Лі, США) 

прочитав цикл лекцій з юридичної етики, присвячених порівняльно-правовому 

аналізу систем і принципів професійної етики (2017). Професор Молітерно 

приїхав до Університету за Програмою ім. Фулбрайта.  

На запрошення Університету (2018) група експертів із США та України 

провела зовнішнє оцінювання якості освіти в межах програми «Нове 

правосуддя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Оцінювання проводилося на базі Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції. Узагальнюючи результати проведеної роботи, експерти високо 
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оцінили рівень організаційної та кадрової спроможності Університету надавати 

якісну юридичну освіту, запропонували рекомендації щодо вдосконалення 

окремих напрямів. 

У 2018 р. в Університеті проведено весняну школу «Право та цифрові 

технології». Це – унікальний міжнародний освітній проєкт, у якому задіяні 

фахівці з Естонії, Литви, Німеччини, Канади та України, вчені та практичні 

працівники провідних юридичних фірм й IT-спеціалісти. Головним 

організатором виступив Університет, а партнерами – Талліннський 

технологічний університет, Університет Миколаса Ромеріса, Агенство США з 

міжнародного розвитку (USAID), Колегія адвокатів України, Адвокатське 

об’єднання «Juscutum». 

Розширюється мобільність викладачів Університету (виконання п. 1, 7 

розд. ІV Плану заходів реалізації Стратегії розвитку), зокрема, асистентка 

кафедри цивільного права № 1 Наталія Філатова пройшла стажування у 

Міжнародному інституті з уніфікації приватного права (УНІДРУА).  

Завідувач кафедри міжнародного права В. М. Стешенко взяв участь у 

конференції «Еволюція суспільства і прав людини: реалії, інтерпретації, 

тенденції», яка відбулася 4–5 жовтня (м. Кишинів, Республіка Молдова).  

Асистентка кафедри теорії і філософії права Ю. С. Размєтаєва взяла 

участь у міжнародному воркшопі «LESSON 2019: правові та етичні фактори 

краудсорсингової географічної інформації» в університеті Цюриха 

(Швейцарія).  

У рамках ХХ Міжнародного конгресу кримінального права «Кримінальна 

юстиція та корпоративний бізнес» (Рим, 13–16 листопада 2019 р.), де 

українська делегація була вперше представлена як національна група, доцент 

кафедри кримінального права № 1 М. В. Шепітько став учасником спеціальної 

аудієнції членів Міжнародної асоціації кримінального права у Папи Римського 

Франциска. Захід, у якому брали участь 650 представників різних шкіл 

кримінального права з  36 країн, відбувся 15 листопада в Апостольському 

палаці офіційної резиденції Папи Римського у Ватикані. 
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У результаті домовленості, досягнутої Університетом з Берлінською 

школою економіки і права (Німеччина) у 2017 р., доцентка кафедри 

міжнародного права Т. М. Анакіна працювала викладачем німецько-польсько-

української літньої школи «Європа: інтеграція та/або дезінтеграція», яка 

проходила 14–24 травня 2017 р. у м. Берлін, за фінансової підтримки Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD).  

Викладачі Університету також мали нагоду скористатися пропозицією 

нашого партнера – Університету технології, бізнесу та дизайну (м. Вісмар, 

ФРН) пройти програму стажування. 

Академічна мобільність професорсько-викладацького складу відбувається 

не лише у межах міжуніверситетських угод, а й завдяки індивідуальним 

грантам та стипендіям. Доцент  кафедри теорії держави та права Д. О. Вовк 

став стипендіатом Програми ім. Фулбрайта  у 2018 р., доцентка кафедри теорії і 

філософії права О. О. Уварова стала стипендіаткою Програми ім. Фулбрайта у 

2019 р.  

Студент 2 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Максим 

Чеботарьов став переможцем конкурсів Фонду Конрада Аденауера та 

Європейської комісії за програмою Erasmus+ (KA347) «Діалог між молоддю та 

політиками» (виконання п. 7, 8 розд. ІV Плану заходів реалізації Стратегії 

розвитку). 

Ключовими завданнями, передбаченими Стратегією розвитку 

Університету у сфері міжнародного співробітництва, є збільшення кількості 

програм подвійного дипломування, розвиток ступеневої та кредитної 

академічної мобільності, співробітництва з міжнародними та іноземними 

компаніями й бізнес-асоціаціями, створення системи угод про стипендії для 

стажування студентів і молодих науковців (пп. 6–7 розд. IV). 

Протягом 2015–2020 рр. поставлені завдання були виконані. Кожного 

року студенти 4 курсу бакалавріату, які стали переможцями конкурсу кредитної 

академічної мобільності, успішно проходили навчання в осінньому семестрі у 

Лодзинському Університеті (м. Лодзь, Польща), Університеті Лісабона 
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(Португалія) та Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), а навесні 

студенти першого року магістратури – в Університеті Монпельє (Франція), 

Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) і Університеті Масарика 

(м. Брно, Чехія) та показали найвищі академічні результати. Під час навчання у 

партнерських навчальних закладах вони мали можливість брати участь у 

наукових конференціях, екскурсіях до центральних органів державної влади 

приймаючих країн. 

Усього за п’ять років участь у програмах академічної мобільності взяли 

майже 400 студентів Університету. 

У 2017 р. Університет уперше став переможцем конкурсу за програмою 

Європейської комісії Еразмус+ за напрямом К1 «Навчальна мобільність». 

Нашими партнерами були три закордонні навчальні заклади: Університет 

Миколая Коперніка у Торуні (Польща), філія британського Університету 

Центрального Ланкаширу на Кіпрі (м. Піла, Кіпр) та Університет Миколаса 

Ромеріса (м. Вільнюс, Литва). 

На сьогодні за спільними українсько-литовськими магістерськими 

програмами «Міжнародне право» та «Європейське та міжнародне 

підприємницьке право» навчається 26 студентів першого року навчання. 

Випускники магістерської програми «Міжнародне право» успішно захищають 

магістерські роботи та отримують дипломи Університету Миколаса Ромеріса за 

спеціальністю «Право». Подальше успішне працевлаштування випускників 

свідчить про високу конкурентоспроможність цих програм та їх 

перспективність на ринку освітніх послуг. 

У 2018 р. 19 студентів, у 2019 р. 3 студенти спільної магістерської 

програми «Європейське та міжнародне підприємницьке право», які продовжили 

навчання в Університеті Савой-Монблан (м. Шамбері, Франція), отримали 

магістерські дипломи.  

З 2017 р. Університет додатково запровадив нову магістерську програму 

за спеціальністю «Право» спільно зі Школою права Талліннського 

технологічного університету «Право та технології», а також дві програми за 
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спеціальністю «Міжнародне право» з такими партнерськими навчальними 

закладами, як університет Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва), Університет 

Казіміраса Симонавічюса (м. Вільнюс, Литва) та Університет Нікосії  

(м. Нікосія, Кіпр).  

10. Дотримання прав та законних інтересів осіб  
з особливими потребами  

 
На виконання постанов уряду і наказу Міністерства освіти і науки 

України в Університеті провадиться робота із забезпечення доступу до 

навчальних корпусів і гуртожитків осіб з особливими потребами. Будівництво 

навчально-бібліотечного комплексу, реконструкція спортивного залу в 

центральному корпусі були виконані з урахуванням вимог державних 

будівельних норм щодо доступності для маломобільних груп населення. У 

навчальних корпусах по вул. Динамівська, 4, вул. Пушкінська, 77, вул. 

Пушкінська, 106 улаштовані санітарно-гігієнічні приміщення для осіб з 

особливими потребами. Більшість будівель Університету оснащені пандусами. 

Роботу із забезпечення приміщень Університету необхідним обладнанням для 

маломобільних груп населення буде продовжено. 

В Університеті окремим наказом затверджено Порядок супроводу 

(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення.  

Соціальний захист студентів з особливими потребами щодо оздоровлення 

та відпочинку здійснюється шляхом надання пільгових та безкоштовних 

путівок до санаторію-профілакторію Університету «Березовий гай». Пільги 

надаються за рахунок коштів профспілкового комітету студентів. Крім того, 

студенти з особливими потребами мають можливість отримати медичні 

послуги на безкоштовній основі у Центрі первинної медичної допомоги 

Університету.  
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11. Стабільне фінансово-економічне становище закладу освіти та 
ефективне використання майна, закріпленого за ЗВО (переданого йому), 
дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим 

особам зазначеного майна 
 

Упродовж понад трьох десятиліть і навіть у дуже складні для держави 

часи Університет мав стабільний фінансово-економічний стан. Це стало 

можливим завдяки наполегливій праці колективу Університету і виваженій 

послідовній політиці ректорату.  

Фінансування Університету як закладу державної форми власності 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  

Відповідно до програмної класифікації видатків (2201160, 2201190) 

Державного бюджету на підготовку кадрів бюджетні кошти, одержані протягом 

2015–2019 рр., використані повністю за цільовим призначенням (рис. 16). 

 
 

Рис. 16. Порівняльні показники надходження коштів із Державного 
бюджету у 2015–2019 рр. та 2020 р. (тис. грн) 

 

Як показують наведені дані, прослідковується стабільна відсутність 

фінансування на капітальні видатки. 
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За звітний період науково-дослідна робота здійснювалась за 

прикладними цільовими програмами (2201040), фінансування яких 

проводилось за кошти Державного бюджету та власних надходжень 

науково-дослідницького сектору (рис. 17). 

 
Рис. 17. Порівняльні показники надходження коштів із Державного 

бюджету на науково-дослідну роботу у 2015–2019 рр. та 2020 р. (тис. грн) 
 

Кошти, одержані Університетом протягом 2015–2019 рр. та 2020 р. за 

послуги, передбачені її статутними документами, є додатковими джерелами 

фінансування і формують спеціальний фонд кошторису Університету (табл. 7).  
Таблиця 7 

Спеціальний фонд (тис. грн) 
Надійшло коштів 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

за послуги, що надаються 
бюджетними установами 
згідно з їх основною 
діяльністю 

116788,4 125148,9 115084,0 126993,8 140305,4 

від господарської діяльності 35477,3 39342,9 48151,6 62118,1 75507,8 
від оренди майна бюджетної 
установи 

668,0 625,8 472,7 330,0 418,9 

від отриманих благодійних 
внесків, грантів та дарунків 

846,5 479,4 840,6 2491,1 1090,9 

від підприємств, організацій 
для виконання цільових 
заходів 

53,3 35,7 56,5 46,7 62,8 

від розміщення на депозитах 
тимчасово вільних коштів 

 1028,8 4166,1 5003,8 7296,4 

Усього: 153833,5 166661,5 168771,5 196983,5 224682,2 
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Кошти спеціального фонду Університету використано відповідно до 

затвердженого кошторису на такі цілі (табл. 8): 
Таблиця 8 

Показники Використано у 2015–2019 рр. 
(тис. грн) 

Оплата праці 418824,0 
Нарахування на оплату праці 95660,5 
Придбання матеріалів, обладнання 110631,2 
Продукти харчування 32192,1 
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 802,5 
Оплата послуг, крім комунальних 40603,4 
Видатки на відрядження 2805,9 
Комунальні послуги 102398,9 
Інші поточні видатки 11125,3 
Придбання предметів довгострокового користування 18598,6 
Капітальні видатки 73024,4 
Усього: 906 666,8 
 

Наші фінансові ресурси націлені насамперед на соціальний захист 

працівників Університету, де найбільшу питому вагу мають видатки на оплату 

праці, премії, матеріальну допомогу. 

Другими за обсягом витратності та важливості платежів є капітальні 

видатки, необхідні для оновлення основних фондів та розвитку матеріально-

технічної бази Університету, оплати комунальних послуг та інших 

господарських видатків, сплати податків до бюджету держави. За рахунок 

коштів спеціального фонду Університет покрив усі статті видатків, які не 

фінансуються з Державного бюджету. 

В Університеті здійснюється постійний контроль за надходженням і 

використанням коштів по загальному та спеціальному фондах Університету. 

Проводиться щомісячно фінансовий аналіз фактичного використання коштів 

відповідно до кошторисних призначень.  

12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання 
майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема 

майна, наданого у користування іншим особам 
 

Державне майно, користувачем якого є Університет, використовується 

економічно і ефективно. Стан його збереження характеризують такі показники:  

• вартість державного майна, що значиться на балансі Університету, 
складає 2 385639,5 тис. грн 
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• кількість матеріально-відповідальних осіб, за якими закріплено 
майно, – 290 

• кількість договорів про матеріальну відповідальність – 290 
Річна інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов’язань  проведена у 

повному обсязі. Протокол результатів інвентаризації затверджений на засіданні 

робочої інвентаризаційної комісії. Щомісячно провадяться перевірки 

матеріально-відповідальних осіб на предмет збереження майна. 

 Університет щоквартально подає до Міністерства освіти і науки України 

звіт за формою № 2б(д) відомості про державне майно (нерухоме майно 

державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій) та звіти за 

формою «Майно-1», «Майно-2», «Майно-3», « Майно-4», у  яких  передбачені 

такі показники: назва будівлі, що передається в оренду, загальна площа, термін 

дії договору, дозвіл МОНУ, призначення орендної площі, орендна плата, 

ефективність використання майна. У 2020 р. з дозволу МОНУ Університетом 

укладено 64 договори оренди нерухомого майна щодо площі, яка здається в 

оренду (1035,15 м2). Здійснюється постійний контроль за своєчасною сплатою 

орендних платежів шляхом щомісячного подання рахунків та актів виконаних 

робіт орендарем. 

13. Дотримання умов Колективного договору і Статуту Університету 
 

Основним документом, що регулює соціально-трудові відносини між 

ректором Університету і трудовим колективом, є колективний договір, 

виконання якого знаходиться під пильним наглядом ректорату і профспілкового 

комітету, які контролюють роботу щодо виконання зобов’язань, передбачених 

колективними договорами, зокрема Колективним договором на 2017–2020 рр., 

який схвалено конференцією трудового колективу Університету 27.12.2016 р.  

Колективний договір відповідає нормам чинного законодавства, складений 

з урахуванням Галузевої та Регіональної угод. Додатки до Колективного 

договору включають положення про надання матеріальної допомоги, 

преміювання, перелік професій і посад, які передбачають працю у шкідливих 

умовах, перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів, 

комплексні заходи з охорони праці та ін.  
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Положення Колективного договору передбачають додаткові гарантії для 

працівників: бібліотекарям виплачуються надбавки за особливі умови праці, за 

вислугу років та матеріальна допомога на оздоровлення; науково-педагогічним 

працівникам – за вчене звання; прибиральницям, водіям, кухарям та іншим – за 

ненормований робочий день, шкідливі умови праці. 

За Колективним договором заробітна плата в Університеті виплачується 

своєчасно. Для заохочення і з метою поліпшення матеріального стану 

працівників постійно здійснюються преміальні виплати. Згідно з Законом 

України «Про відпустки» працівникам надається матеріальна допомога на 

оздоровлення.  

Відповідно до Положення про матеріальну допомогу членам колективу 

надаються кошти на лікування, у зв’язку з народженням дитини, на поховання та 

ін. Усього за звітний період понад 1000 членів колективу отримали допомогу за 

Колективним договором на загальну суму майже 7 млн грн (рис. 18). 

 
 

Рис. 18. Матеріальна допомога за Колективним договором 
 

В Університеті постійно приділяється увага питанням охорони праці. На 

виконання вимог законодавства та п. 8.25 Колективного договору 27 осіб 

пройшли атестацію робочих місць з важкими, шкідливими умовами праці, за 

результатами якої працівникам були надані пільги (доплати, додаткові відпустки 

та ін.) на суму 365 700 грн. Як результат – відсутність випадків виробничого 
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травматизму з важкими наслідками. Регулярно проводяться лабораторно-

інструментальні дослідження факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу. У цьому році на такі роботи витрачено  

225,5 тис. грн. 

Відповідно до графіка проходить навчання та перевірка знань 

відповідальних посадових осіб з питань охорони праці та пожежної безпеки. На 

роботах з підвищеною небезпекою (електрики, ліфтери, оператори газової 

котельні) проводиться щорічне спеціальне навчання з охорони праці. На ці 

потреби витрачено 3 тис. грн. У встановлені терміни переглядаються інструкції 

з охорони праці.  

Продовжена робота щодо забезпечення пожежної безпеки в Університеті. 

Власними силами проведено технічне обслуговування внутрішніх пожежних 

водогонів. Пожежні шафи укомплектовані вогнегасниками, пожежними 

рукавами. У 2020 р. на охорону праці витрачено 1 млн 415 тис. грн. 

В Університеті активно пропагується здоровий спосіб життя. Працівники 

мають можливість оздоровитися та відпочити у санаторії-профілакторії «Березовий 

гай», путівки до якого здешевлюються за рахунок коштів профспілкового бюджету. 

За І півріччя у санаторії-профілакторії «Березовий гай» покращили своє здоров’я 42 

працівники Університету, а також відпочили 18 дітей (рис. 19). 

 
Рис. 19. Кількість виданих путівок з доплатою із фонду профспілкового 

бюджету 
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Не залишається поза увагою ректора і профспілкового комітету й 

створення необхідних умов для задоволення духовних інтересів працівників 

Університету. Профспілковий комітет матеріально підтримує талановитих 

артистів, театральну студію, гурток бального танцю.  

Ректором і профспілковим комітетом ведеться пропаганда і підтримка 

здорового способу життя працівників через активну спортивну роботу. Як 

приклади можна виділити участь викладачів та працівників Університету у  

V спортивному благодійному заході «Спорт на допомогу дітям», де було зібрано 

65 тис. грн на придбання лікувального обладнання для дітей-сиріт 

Богодухівського дитячого будинку-інтернату, спартакіаді «Здоров’я» до Дня 

Перемоги та ін. Переможців профспілковий комітет нагороджує грамотами, 

забезпечує безкоштовним харчуванням, надає профспілкові виплати. 

Усього при виконанні перелічених напрямів діяльності було витрачено за  

І півріччя 2020 р. за Колективним договором 46 273 640,28 грн, а за 5 років – 

351 550 552,86 грн (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Виконання Колективного договору 

 
Питання соціального захисту, покращення умов праці, відпочинку та 

оздоровлення завжди знаходяться у центрі уваги ректорату і профспілкового 

комітету. Університет має потужний потенціал і усі можливості для реалізації 

поставлених у Колективному договорі завдань. 

Діяльність Університету здійснюється із суворим дотриманням вимог 

чинного Статуту, погодженого конференцією трудового колективу 16.04.2018 р., 
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протокол № 2, і затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.06.2018 р. № 688, на принципах автономії та самоврядування.  

Найважливіші питання діяльності Університету розглядаються на вченій 

раді, конференції трудового колективу. Для вирішення поточних питань 

діяльності Університету функціонують робочі та адміністративні органи, 

ректорат, дирекції інститутів та деканати факультетів, приймальна комісія, 

навчальний та інші відділи і служби. Управління Університетом здійснюється у 

тісній співпраці із органами студентського самоврядування.  

 
14. Захист інформації відповідно до законодавства  

 
Протягом звітного періоду в Університеті своєчасно вживались заходи для 

забезпечення режиму секретності, здійснювався постійний контроль за 

охороною державної таємниці відповідно до вимог законів України «Про 

державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», 

«Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

18.12.2013 р. № 939 (зі змінами). 

За результатами планової комплексної перевірки стану охорони державної 

таємниці, проведеної Управлінням СБУ в Харківській області в період з 

25.04.2016 р. до 06.05.2016 р., та контрольної перевірки, здійсненої цим же 

органом СБУ з 03.08.2016 р. до 16.08.2016 р., зроблено висновок, що стан 

охорони державної таємниці в Університеті відповідає вимогам законодавства 

України про державну таємницю. 

Відповідно до спеціальної експертизи умов, необхідних для провадження 

діяльності, пов’язаної з державною таємницею в Університеті, спеціальна 

експертна комісія, яка працювала в Університеті у період з 10.04.2018 р. до 

17.04.2018 р., зробила висновок, що стан охорони державної таємниці 

відповідає вимогам законодавства про державну таємницю. На підставі цього 

Університет отримав спеціальний дозвіл за № ХА2-2018-38 на провадження 
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діяльності, пов’язаної з державною таємницею, на строк до 20.04.2021 р., 

встановлена друга категорія режиму секретності.  

Згідно з вимогами державних та галузевих нормативних актів за звітний 

період з питань захисту інформації Університетом було здійснено: атестації 

комплексу технічного захисту інформації (грудень 2016 р.); інструментальний 

контроль комплексу технічного захисту інформації (серпень 2018 р., червень 

2020 р.); створено комплексну систему захисту інформації в автоматизованій 

системі класу «1» (серпень 2019 р.). 

Захист інформації здійснювався за такими напрямами: основні 

інформаційні ресурси (поштовий сервер, електронні документи, бази даних 

Наукової бібліотеки, АСУ, ЄДЕБО та ін.); технологічна інформація (особисті і 

відкриті ключі, налаштування, паролі, правила розмежування доступу тощо); 

інфраструктура (апаратні засоби, прикладне і системне програмне 

забезпечення).  

Постійно вдосконалюється захист інформації в автоматичній системі 

управління навчальним процесом завдяки оновленню програмного 

забезпечення і адміністрування доступу до інформації. Доступ до інформації 

про студентів операторам деканатів надається лише стосовно відповідного 

інституту/факультету, чим унеможливлюється пошкодження/знищення 

персональних даних студентів інших інститутів/факультетів. Робота операторів 

ведеться в локальній мережі Університету, яка є захищеною від стороннього 

проникнення. Відокремлені структурні підрозділи у м. Київ та Полтава 

працюють через захищене з’єднання серверів, що знаходяться у м. Харків. 

Для забезпечення інформаційної безпеки інфраструктури Університету 

використовується комплексний підхід, який враховує дві основні складові: 

принцип фізичної (hard) безпеки; принцип програмної (soft) системи безпеки 

обладнання локальної мережі.  

Сервери, які забезпечують роботу локальної комп’ютерної мережі, 

розташовані в окремому приміщенні, яке охороняється та опечатується 

(серверна лабораторія локальних комп’ютерних мереж). Ключі від серверного 
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приміщення видаються тільки під розпис з відповідного дозволу керівництва 

Університету. Саме приміщення серверної кімнати обладнане сигналізацією та 

датчиками руху.  

Доступ до файлової структури і налаштувань серверів здійснюється 

тільки особами, які мають відповідний допуск до проведення даних робіт, і 

лише через зашифровані протоколи передачі даних. Парольний захист 

інформаційних ресурсів Університету є багаторівневим, завдяки чому 

проведено налаштування розмежування прав доступу для різних користувачів. 

Доступ рівня «адміністратор», підтверджений відповідними дозволами 

керівництва, мають тільки співробітники лабораторії локальних комп’ютерних 

мереж.  

Провадиться постійний моніторинг у режимі роботи он-лайн як серверів, 

так і мережевого обладнання. Розбудована система різнорівневих віртуальних 

локальних мереж (VLAN) для обмеження підключення до таких відділів 

Університету, як бухгалтерія, відділ кадрів, адміністративно-господарська 

частина тощо. 

За звітний період у результаті впровадження заходів щодо захисту 

інформації відповідно до законодавства в Університеті не виникало явищ, 

наслідком яких були б порушення спроможності виконання Університетом 

своїх функцій або нанесення йому матеріальних, фінансових, репутаційних або 

інших збитків.  

15. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 
забезпечення виконання в установлені строки вимог органів,  
що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні,  

та їх територіальних підрозділів  
 

Діяльність Університету здійснюється із суворим дотриманням вимог 

законодавства, зокрема, Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» від 16.10.2012 р. № 5463-VI та 

Положення про Державну аудиторську службу України від 03.02.2016 р. № 43 

зі змінами від 03.11.2019 р. № 922, контролю за збереженням і використанням 

державних фінансових ресурсів, правильності визначення потреби у 
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бюджетних коштах та взятих зобов’язань, ефективного використання коштів та 

майна. 

В Університеті діє юридичний відділ, що функціонує відповідно до 

Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 

організації, Положення про юридичний відділ Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, затверджено наказом ректора від 

04.03.2019 р. № 57.  

З метою дотримання чинного законодавства та забезпечення діяльності 

Університету юридичний відділ бере участь у підготовці та укладенні 

господарських, науково-дослідних та інших договорів (контрактів), забезпечує 

юридичний супровід відповідної діяльності. За період з 2015 р. до 2020 р. було 

укладено 3096 господарських договорів.  

Крім того, протягом звітного періоду укладалася значна кількість 

додаткових угод до даних договорів, велися переговори щодо узгодження 

істотних умов договорів та змін, що вносилися шляхом підписання додаткових 

угод. 

Юридичним відділом здійснюється позовна та претензійна робота, яка 

полягає у підготовці та розгляді претензій, підготовці позовів, відзивів на 

позови, інших процесуальних документів, представництві інтересів 

Університету під час розгляду справ, підготовці та поданні апеляційних та 

касаційних скарг, отриманні рішень судів та виконавчих листів. За 5 років від 

Університету було подано 30 позовів до фізичних та юридичних осіб. 

Присуджено стягнути на користь Університету 171023,60 грн.  

Юридичний відділ займається безперервним представництвом, захистом 

прав та інтересів Університету в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, інших установах чи організаціях. Проводиться робота з питань 

примусового виконання судових рішень. 

Для забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів 

Університету, а також дотримання контрагентами Університету своїх 
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договірних зобов’язань юридичним відділом було підготовлено та надіслано 

вимоги та претензії, внаслідок чого у більшості випадків такі суперечки 

закінчувалися мирним досудовим урегулюванням конфліктів. 

З метою підвищення правопросвіти працівників та студентів 

Університету посадовими особами юридичного відділу надаються усні 

консультації з роз’яснення норм чинного законодавства, що регулюють сімейні, 

цивільні, трудові правовідносини тощо. 

Протягом звітного періоду з метою впорядкування права власності та 

речових прав (права господарського відання) на об’єкти нерухомості, що 

входять в інфраструктуру Університету та використовуються в його діяльності, 

юридичним відділом зареєстровано право власності за Міністерством освіти і 

науки України на 17 об’єктів, а також право постійного користування на  

3 земельні ділянки. 

Юридичний відділ розглядає, аналізує та готує відповіді на значну 

кількість звернень фізичних та юридичних осіб, запитів, що надходять до 

Університету в порядку, встановленому законами України «Про доступ до 

публічної інформації» та «Про звернення громадян»; бере участь у підготовці 

організаційно-розпорядчих документів з питань діяльності Університету; 

погоджує проєкти актів та інших документів; сприяє своєчасному вжиттю 

заходів щодо усунення порушень, зазначених у судових рішеннях та інших 

документах.  

Юридичний відділ взаємодіє з тендерним комітетом з питань підготовки 

проєктів договорів для проведення процедур закупівлі, тендерної документації, 

відповідей на поставлені запитання, вимог про усунення порушень та скарги. 

 
16. Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності,  
а також вимог засновника  

 
Університет суворо дотримується вимог Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 

05.04.2007 р. № 877-V (зі змінами), забезпечує всебічне сприяння проведенню 
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державного нагляду (контролю) уповноваженими особами органів виконавчої 

влади у межах повноважень, передбачених законом. 

З метою дотримання вимог державного нагляду за використанням 

публічних коштів в Університеті працює портал Є-data (Єдиний веб-портал 

використання публічних коштів), який є офіційним інформаційним ресурсом у 

мережі Інтернет, де оприлюднюється інформація згідно із Законом України 

«Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-8. 

Це відкритий ресурс, де подається інформація про стан використання 

договорів, обсяги платежів у розрізі товарів, робіт та послуг, кількість 

службових відряджень, витрати на них, внесення фінансової та бюджетної 

звітності (квартальної та річної).  

 

17. Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої 
освіти, зміцнення фінансово-господарської,  

трудової дисципліни  
 
Постійно розвивається і покращується структура Університету, 

утворюються нові інститути, факультети, кафедри та інші структурні 

підрозділи, що зумовлено реформуванням вищої освіти в Україні в цілому, 

інтеграцією національної освіти в Європейський освітній простір, 

стратегічними планами розвитку Університету, спрямованими на підвищення 

якості освіти, постійне вдосконалення організації навчального процесу, 

поглиблення спеціалізації підготовки фахівців для забезпечення потреб 

практики.  

Так, у звітному періоді Інститут підготовки кадрів для органів 

прокуратури перейменовано в Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 

Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС України – в Слідчо-

криміналістичний інститут, створено факультет адвокатури. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 439 військово-юридичний 

факультет реорганізовано у Військово-юридичний інститут.  
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Припинено набір на факультет правосуддя. Об’єднано заочні факультети 

№ 1 і № 2. Створено підготовче відділення для іноземців та осіб без 

громадянства, запроваджено дистанційну форму навчання.  

Здійснено реорганізацію кафедр. Обрано за конкурсом завідувачів і 

викладачів нових кафедр Університету, проведено вибори директорів 

інститутів та деканів факультетів і призначено їх на посади.  

Відповідно до вимог законодавства кафедри закріплено за інститутами і 

факультетами, в інститутах і на факультетах створено вчені ради.  

Оновлено склад наглядової ради Університету, до якої увійшли провідні 

науковці, відомі в Україні керівники органів влади та місцевого 

самоврядування, органів судової влади, ЗВО України, громадських організацій.  

Деяких змін зазнали управлінські структурні підрозділи. Так, для 

забезпечення організації входження фахових збірників Університету до 

міжнародних науково-метричних баз даних та підвищення Імпакт-фактора 

фахових збірників Університету створено відділ наукової та інформаційно-

аналітичної підтримки фахових видань, а відповідно до вимог законодавства – 

режимно-секретний відділ та військово-мобілізаційний підрозділ, здійснено 

реорганізацію Центру інформаційних технологій, з його складу виведено 

лабораторію організації дистанційної освіти, яку приєднано до заочного 

факультету, створено відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Наукової бібліотеки, соціально-психологічну лабораторію. 

Здійснено реорганізацію відділів Наукової бібліотеки, інших структурних 

підрозділів Університету тощо.  

Розроблено та оновлено низку важливих для організації навчального 

процесу, науково-дослідної діяльності, управління Університетом локальних 

нормативних документів (положень, планів, наказів, розпоряджень тощо). 

Так, розроблено та прийнято нову редакцію Статуту Університету; 

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади наукових, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників; Положення про конкурсну 

комісію; Положення про структурні підрозділи Університету (Слідчо-
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криміналістичний інститут, Інститут післядипломної освіти, Інститут 

прокуратури та кримінальної юстиції, Полтавський юридичний інститут, 

фінансово-правовий факультет, господарсько-правовий факультет, міжнародно-

правовий факультет, факультет правосуддя, Наукову бібліотеку та ін.). 

Ухвалено Кодекс академічної етики та здійснюється робота з його 

імплементації, створено умови для діяльності Комісії з академічної етики та 

Студентського омбудсмена. Розроблено Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості). 

Робота з удосконалення управління Університетом та оптимізації його 

структури ведеться постійно.  

Відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету 

дисципліна праці забезпечується створенням для працівників належних 

організаційних та економічних умов для високопродуктивної роботи, свідомим 

ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням 

за сумлінну працю. У трудовому колективі панує обстановка нетерпимості до 

порушень трудової дисципліни. За зразкове виконання своїх обов’язків, 

високий професіоналізм, тривалу й бездоганну роботу та інші досягнення 

працівники Університету заохочуються: подякою, премією, почесною 

грамотою, орденом Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Допускається поєднання кількох заохочень. 

За високі досягнення у навчальній, навчально-методичній, науковій, 

фінансово-господарській діяльності працівникам Університету виплачуються 

премії, також премії виплачуються до державних свят – Міжнародного 

жіночого дня, Різдва та Нового року та до професійних свят – Дня юриста, Дня 

медичного працівника, Дня працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження, Дня журналіста, Дня бухгалтера, Дня будівельника, 

Всеукраїнського дня бібліотек, Дня автомобіліста, Дня телебачення, Дня 

працівника архівних установ та до Дня Університету. Щороку виплачується 
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премія працівникам – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції.  

Відповідно до законодавства, Статуту та Колективного договору 

(Положення про преміювання та матеріальну допомогу) працівникам 

Університету встановлюються доплати, надбавки, виплачуються премії та 

надається матеріальна допомога.  

За особливі трудові заслуги працівники Університету представляються 

до нагородження у встановленому законодавством порядку державними 

нагородами, відзнаками міністерств і відомств, органів місцевого 

самоврядування та ін. 

Порушення трудової дисципліни (тобто невиконання або неналежне 

виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків без поважних 

причин) тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення. У 

минулому році один викладач Університету був притягнений до 

дисциплінарної відповідальності за порушення принципів та правил 

академічної та педагогічної етики.  

Звільнення усіх категорій працівників у звітному році відбувалось згідно 

з чинним законодавством, у тому числі за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю 

України. У звітному періоді фактів поновлення на роботі працівників за 

рішенням суду не було.  

Фінансово-господарська дисципліна в Університеті забезпечується 

неухильним виконанням вимог Бюджетного, Податкового, Господарського, 

Цивільного кодексів України, законів України «Про державний бюджет 

України», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про науково-технічну 

діяльність», указів Президента України, постанов Кабінету Міністерств 

України, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади 

України тощо.  
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18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 
підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 

організація та зміцнення контролю  
за навчальною діяльністю 

 
Важливою складовою роботи із реалізації завдань в освітній сфері є 

підвищення якості підготовки фахівців. Відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» система внутрішнього забезпечення якості має передбачати 

розробку внутрішніх стандартів щодо політики забезпечення якості; розроблення 

і затвердження освітніх програм; студентоцентроване навчання, викладання та 

оцінювання; зарахування, досягнення, визнання та атестацію студентів та 

викладацького складу; інформаційний менеджмент; поточний моніторинг і 

періодичний перегляд програм; ефективну систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; циклічне зовнішнє забезпечення якості тощо.  

В Університеті продовжується робота з формування нової внутрішньої 

системи якості освіти, яка вибудовується з урахуванням Європейських 

стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в 

Європейському просторі (ESG-2015), національного законодавства про вищу 

освіту, Статуту Університету, Стратегічного плану розвитку Університету на 

2018–2024 рр., Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), автономії 

Університету як закладу вищої освіти, відповідального за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти, системного та процесуального підходів до 

управління якістю на усіх стадіях освітнього процесу.  

Актуальними проблемами залишаються забезпечення й оцінювання 

якості вищої освіти, визначення показників якості професійної підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти. Якість підготовки фахівців має відображати 

рівень здобутих студентами знань, умінь, навичок, інших компетентностей 

відповідно до стандартів вищої освіти.  

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення 
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моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників закладу вищої освіти; забезпечення підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників; публічність 

інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними 

та науковими працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, 

у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

виявлення академічного плагіату та запобігання йому. 

Кафедрами Університету розроблені засоби діагностики якості знань 

(тестові завдання, питання для контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та 

рейтингові системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості реалізується ректором, 

ректоратом, вченою радою, науково-педагогічними, педагогічними та 

науковими працівниками Університету відповідно до їх посадових обов’язків. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету підвищують 

свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію 

відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників Університету, затвердженого вченою радою 

згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019 р. № 800. 

Система внутрішнього забезпечення якості Університету включає в себе 
такі види діяльності: координація дій усіх суб’єктів науково-освітнього процесу 
Університету; оптимальний розподіл повноважень; прозорість прийняття 
ефективних рішень на усіх управлінських рівнях; студентоорієнтоване навчання, 
викладання та оцінювання; формування студентами власної траєкторії навчання, 
забезпечення реальної вибірковості дисциплін; регулярний збір і обробку 
інформації стосовно якості: навчання і викладання (опитування студентів), 
наукових досліджень (наукові публікації), викладацького складу, управлінських 
процесів (опитування викладачів), надання освітніх послуг (опитування 



 122 

випускників і працедавців); регулярний перегляд, вдосконалення, а також 
розробку і впровадження сучасних освітніх програм; формування методичних 
матеріалів для забезпечення навчального процесу; забезпечення академічної 
доброчесності; підвищення кваліфікації; забезпечення якості складу науково-
педагогічних і педагогічних працівників; впровадження інноваційних технологій 
та методик викладання; комунікацію із стейкхолдерами тощо. 

Оцінюючи стан якості підготовки фахівців, доречно звернути увагу на 
показники успішності на 1–4 курсах першого (бакалаврського) рівня та на 1 та 
2 курсах другого (магістерського) рівня за результатами екзаменаційних сесій 
за 2016–2020 рр. (табл. 9, 10): 

Таблиця 9 

Показники успішності по інститутах/факультетах  
(2016–2020) 

 

Перший (бакалаврський) рівень 
Інститут/ 
факультет 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
абсол. якісна абсол. якісна абсол. якісна абсол. якісна абсол. якісна 

Інститут прокуратури 
та кримінальної 
юстиції 

85,3 51,6 87,5 56,5 88,2 49,8 73,9 43,5 88,01 67,6 

господарсько-правовий 
факультет 100 64,5 100 62,4 100 59,7 100 57,2 91,9 51,5 

Слідчо-криміналістич- 
ний інститут 78 52 82 75 76 45 80 35 81 67 

Інститут підготовки 
кадрів для органів 
юстиції України 

 
90,2 

 
68  

 
81,2 

 
63,4  

 
83  

 
60  

 
87,7  

 
66,7  

 
91,4  

 
76,7  

Інститут підготовки 
юридичних кадрів для 
СБУ 

95 81,3 95 81,3 90 74,8 87 76,1 100 95,6 

Військово-юридичний 
інститут 100 31 100 28 87,5 37,9 96,3 34,3 80,4 21,9 

міжнародно-правовий 
факультет 
спеціальність  
081 «Право» 95,9 93,5 88,3 63,6 93 63,5 95,8 70,9 93,4 74,2 
спеціальність  
293 «Міжнародне право» 94,7 84,5 88,7 65,3 83,4 46,5 88 53,1 89,7 50,2 
фінансово-правовий 
факультет 
спеціальність 
081 «Право» 90,9 80,6 95,9 63,2 77,7 43,6 62,0 54,0 90 85 
спеціальність  
073 «Менеджмент»     100 70,4 100 65,7 0 0 
спеціальність 
051 «Економіка»     100 65 100 69,3 100 77 
факультет адвокатури     100 45,4 97,3 57,3 93,8 81 
заочний факультет  77,4 45,4 91,9 32,1 85,8 24,2 90,8 32,7 85,4 44,2 
вечірній факультет 47 21.7 70.4 41.3 63 26 50.4 41.5 77.1 51.2 
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Таблиця 10 
Показники успішності по інститутах/факультетах 

(2016–2020) 
 

Другий (магістерський) рівень 
Інститут/ 
факультет 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
абсол. якісна абсол. якісна абсол. якісна абсол. якісна абсол. якісна 

Інститут прокуратури 
та кримінальної 
юстиції 

78,2 54,3 88,7 60,6 74,6 46,7 71,6 49,5 96,2 69,3 

господарсько-
правовий факультет 100 59,9 100 59,2 100 62,3 100 69,7 93,7 56,3 

Слідчо-
криміналістичний 
інститут 

87,2 54,8 85,1 52,1 72,3 55,2 78 53 85 73 

Інститут підготовки 
кадрів для органів 
юстиції України 

90,2 68 81,2 63,4 83 60 87,7 66,7 91,4 76,7 

Інститут підготовки 
юридичних кадрів для 
СБУ 

97 88,5 98 95,3 100 95,5 99 92,7 99,5 92,2 

Військово-юридичний 
інститут 94,3 40 100 62,5 93,5 58 100 92 93,8 80 

міжнародно-правовий 
факультет 
спеціальність  
081 «Право» 96,1 72,6 95,8 70,8 86,7 62,4 93,9 90,5 78,4 60,8 
спеціальність  
293 «Міжнародне право» 100 60 78,4 45,8 75 45,8 87,5 100 91,7 75 
фінансово-правовий 
факультет 
спеціальність  
081 «Право» 100 59,3 100 51,8 82,5 41,5 53,0 45,0 99,8 95 
спеціальність  
073 «Менеджмент»     100 86,7 100 94 100 89,1 
спеціальність 
051 «Економіка»     99,9 93 100 95,6 100 95,6 
факультет адвокатури     94,5 70,8 86,9 71,7 91,1 81,6 
заочний факультет      88 45,4 73,7 36,7 58,4 42,7 
вечірній факультет     62.5 45 50 27.2 89.5 59.5 

 

Результати загалом знаходяться у межах нормативного діапазону 

кількісно-якісних показників, однак деякі студенти залишають стіни 

Університету внаслідок їх відрахування, основними причинами якого є 

невиконання навчального плану. Тут є над чим працювати. Постійним 

завданням ректорату і усього професорсько-викладацького складу є і 

залишатиметься надання студентам сучасних якісних знань.  

В Університеті забезпечується постійний контроль за дотриманням усіма 

його підрозділами штатно-фінансової дисципліни, запроваджено заходи щодо 

зміцнення контролю за навчальною діяльністю. Ректорат на рівні кафедр 
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Університету забезпечує додержання нормативних вимог при проведенні 

розрахунків навчального навантаження відповідно до законодавства. Згідно з 

існуючим порядком регулярно здійснюється перевірка виконання 

індивідуальних планів роботи науково-педагогічними працівниками 

Університету.  

Штатний розпис Університету розробляється у межах, затверджених в 

установленому порядку, коштів на оплату праці з дотриманням найменувань 

посад та вимог, передбачених у наказі Міністерства освіти і науки України від 

26.09.2005 р. № 557. Чисельність науково-педагогічних працівників визначена 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1134 

«Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, 

здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну 

штатну посаду науково-педагогічного працівника у закладах вищої освіти III-IV 

рівня акредитації» та розрахунків педагогічного навчального навантаження зі 

змінами: постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2017 р. № 271 та  

від 24.12.2019 р. № 1146, де розподіл видатків здійснюється на підставі 

Формули розподілу видатків Державного бюджету.  

 

19. Створення належних умов праці згідно із вимогами 
законодавства, дотримання прав працівників відповідно  

до законодавства про працю  
 

Матеріальна база Університету  
 

В Університеті створено належну базу для організації навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, сучасні житлові і побутові умови 

для студентів і професорсько-викладацького складу, їх фізичного та 

культурного розвитку. 

Зараз матеріальна база Університету складається з 20 навчальних 

корпусів, 16 гуртожитків, Палацу студентів, навчально-бібліотечного 

комплексу, спортивних, культурно-розважальних та лікувально-оздоровчих 

комплексів, адміністративно-господарських будівель, що розташовані у  
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м. Харків, Київ та Полтава. Загальна площа будівель Університету становить 

270 581,1 м², а саме:  

• навчальні корпуси загальною площею 133 339,0 м² (у т. ч. спортивні 
споруди – 10 078, 0 м²; навчально-бібліотечний комплекс площею 
16 548,0 м²), що розташовані у м. Харків, Київ та Полтава 

• гуртожитки квартирного типу загальною площею 114 614,1 м² на  
6 923 місць 

• адміністративно-господарські будівлі загальною площею 12 314,9 м² 
• медично-оздоровчі центри та підприємства громадського харчування 

загальною площею 10 313,1 м² 
 

Особливо інтенсивними темпами матеріальна база Університету 

розвивалася протягом останніх 30 років. За цей час вона збільшилася майже у  

6 разів. На сьогодні Університет повністю забезпечений якісними навчальними 

площами, що мають сучасне технічне і естетичне наповнення (рис. 21). 

 
 

Рис. 21. Зростання матеріальної бази Університету 
 

Упродовж звітного періоду матеріальна база Університету активно 

розвивалася, адже цього вимагала стратегія його розвитку. 

У 2017 р. введено в експлуатацію найсучасніший навчально-бібліотечний 

комплекс, який є потужним інформаційно-освітнім центром, спроєктованим та 

побудованим за світовими стандартами.  

Для занять фізичною культурою та спортом також створені сприятливі 
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умови. В усіх навчальних корпусах та гуртожитках обладнані спортивні 

майданчики, працюють спортивні та тренажерні зали. Плідно працюють 

спортивні секції і спортивні клуби.  

Ефективно працює Палац студентів Університету, де створено умови для 

культурно-масової, виховної роботи, творчого та особистісного розвитку 

студентів і співробітників.  

У 2015–2017 рр. виконано капітальний ремонт фасаду з утепленням стін 

будівлі гуртожитку № 6 по пр. Л. Свободи, 53; у 2015 р. – капітальний ремонт 

фасаду будівлі головного корпусу по вул. Пушкінській, 77, а також ремонт 

покрівлі двоповерхової будівлі навчального корпусу по вул. Мироносицькій, 

71; у 2016 р. – капітальний ремонт фасаду та покрівлі навчального корпусу 

(криміналістики) по вул. Пушкінській, 84; у 2017 р. – поточний ремонт покрівлі 

складу по вул. Пушкінській, 104в та ремонт водозливної системи даху 

навчальних корпусів по вул. Пушкінській, 77 та 79/2.  

Для належного функціонування відокремлених структурних підрозділів 

проведено значну роботу з укріплення матеріально-технічної бази 

Полтавського юридичного інституту, у 2019 р. виконано капітальний ремонт 

покрівлі та стелі басейну по пр. Першотравневому, 5, у 2020 р. – капітальний 

ремонт фасаду навчального корпусу по пр. Першотравневому, 14 .  

В Інституті управління та права (м. Київ) у 2017 р. виконано поточний 

ремонт приміщень п’ятого поверху та покрівлі, у 2019 р. – капітальний ремонт 

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних 

сповіщень всієї будівлі.  

У 2018 р. здійснено поточний ремонт приміщень другого поверху 

навчального корпусу по вул. Динамівській, 4: організовано 2 обідні зали – на 

160 посадкових місць для студентів та 20 посадкових місць для викладачів; 

виконано перепланування санвузлів з улаштуванням спеціалізованого санвузла 

для маломобільних груп населення.  
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Улаштовані спеціалізовані санвузли для маломобільних груп населення у 

навчальних корпусах по вул. Пушкінській, 106 та у головному корпусі по вул. 

Пушкінській, 77 (2).  

Виконано ремонт зали № 5 головного корпусу; капітальний ремонт 

протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у навчальному корпусі 

«Г» по вул. Пушкінській, 77 та у навчальному корпусі по вул. Пушкінській, 

79/2.  

Улаштовано залу судових засідань у прибудові корпусу «Б» по вул. 

Пушкінській, 77. Виконано поточні ремонти: в гуртожитку № 11 по вул. 

Студентській, 5/4 та гуртожитку № 2 по вул. Гв. Широнінців, 43а, в їдальні по 

вул. Пушкінській, 106, у санаторії «Березовий гай».  

У 2020 р. закінчено капітальний ремонт гуртожитку № 6 по пр.  

Л. Свободи, 53.  

У 2017–2019 рр. виконано вогнезахисне оброблення дерев’яних 

конструкцій покрівель навчальних корпусів по вул. Пушкінській: 49; 77; 79/2; 

84 та вул. Мироносицькій, 71. У 2020 р. виконано капітальний ремонт системи 

пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних 

сповіщень гуртожитку № 2 по вул. Гв. Широнінців, 43а, та гуртожитку № 6 по 

пр. Л. Свободи, 53, також виконано поточний ремонт сходової клітки 

гуртожитку № 11 по вул. Студентській, 5/4 та приміщень гуртожитку № 2 по 

вул. Гв. Широнінців, 43а.  

Усі об’єкти Університету підтримуються в належному стані. Ремонт, 

реконструкція навчальних корпусів, гуртожитків, інших будівель та їх 

обладнання здійснюються згідно зі строками, визначеними поточними та 

перспективними планами, на високому професійному рівні із використанням 

сучасних технологій та високоякісних матеріалів. Територію, прилеглу до 

навчальних корпусів та гуртожитків, обладнано сучасними відкритими 

спортивними майданчиками та зонами відпочинку.     
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Забезпечення безпечних умов праці та навчання, виконання норм щодо 
охорони праці, санітарного стану та безпеки життєдіяльності 
 
Умови праці і навчання в Університеті знаходяться під постійним 

контролем ректорату Університету. Загалом вони відповідають вимогам і 

нормам законодавства з охорони праці, санітарного законодавства, безпеки 

життєдіяльності.  

Служба охорони праці Університету надає методичну і практичну 

допомогу структурним підрозділам в організації безпечних виробничих 

процесів, організовує навчання та перевірку знань посадових осіб з питань 

охорони праці. 

За умовами праці в Університеті атестовано 27 робочих місць. На 

атестованих робочих місцях працює 62 особи, яким надаються відповідні 

пільги та компенсації за роботу у шкідливих і важких умовах. За рахунок 

Університету таким працівникам проводяться періодичні медогляди. 

Періодично відбуваються лабораторні дослідження умов праці на робочих 

місцях. Працівники Університету відповідно до Колективного договору 

забезпечуються спецодягом, засобами індивідуального захисту, мийними 

засобами.  

Згідно із графіком проводиться навчання та перевірка знань 

відповідальних посадових осіб з питань охорони праці та пожежної безпеки. На 

роботах з підвищеною небезпекою (електрики, ліфтери, оператори газової 

котельні) проходить щорічне спеціальне навчання з охорони праці. У 

встановлені терміни переглядаються інструкції з охорони праці.  

Приділяється значна увага дотриманню в Університеті правил пожежної 

безпеки. Структурні підрозділи укомплектовані первинними засобами 

пожежогасіння. Передбачені практичні тренування з організації дій особового 

складу у надзвичайних ситуаціях.  

У 2020 р. на охорону праці витрачено 1 млн 415 тис. грн. 

Повсякденна робота ректорату спрямована на підтримання досягнутих 

результатів щодо створення належних умов праці, піклування про здоров’я і 
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життя студентів та працівників Університету в процесі навчальної та трудової 

діяльності. 

20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та 
фізичними особами  

 
Університет – бюджетна установа, яка у процесі виконання кошторисів 

проводить розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, розрахунки по 

заробітній платі, стипендіях, службових відрядженнях, з підрядниками та 

постачальниками. 

Найбільші видатки Університету – це видатки на оплату праці. 

Фінансування видатків на оплату праці проводиться в межах асигнувань, 

передбачених кошторисом бюджетної установи на ці цілі. 

Крім того, значна частина поточних видатків пов’язана з виплатою 

стипендії студентам, аспірантам, докторантам, матеріальної допомоги. 

Заборгованість зі сплаті податків і зборів в Університеті відсутня. 

 
21. Цільове та ефективне використання коштів  

Державного бюджету 
 

Використання коштів Державного бюджету Університетом здійснюється 

на підставі єдиного кошторису і плану використання відповідно до вимог 

нормативних документів, з них першочергові – на виплату заробітної плати, 

стипендії та виконання зобов’язань по комунальних платежах. Кошти 

Державного бюджету використовуються  повністю і за цільовим призначенням.    

Для забезпечення раціонального та ефективного використання державних 

коштів в Університеті діє тендерний комітет. За звітний період з 2015 р. до  

2020 р. тендерним комітетом було проведено:  

- 81 конкурентну процедуру закупівлі (відкриті торги, спрощені/допорогові 

закупівлі) на поставку обладнання для забезпечення бібліотечного корпусу, 

навчальних корпусів, гуртожитків та їдальні, паливно-мастильних матеріалів, 

закупівлю послуг охорони, природного газу, продуктів харчування, послуг з 

поводження з побутовими відходами [вивезення (перевезення) та захоронення 

твердих побутових відходів], послуг з прання та прасування білизни та робіт з 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-005172-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-005172-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-005172-b
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капітального та поточного ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків, що 

свідчить про економію коштів на суму 22387,5 тис. грн;  

- 104 неконкурентні (переговорні) процедури на закупівлю комунальних 

послуг, зокрема електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, 

централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання 

гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, 

у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення та послуг з розподілу та транспортування 

природного газу; 

- 2903 процедури закупівель без застосування електронної системи на 

закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Університету, 

зокрема протипожежного, ліфтового, комп’ютерного обладнання, аудіо-

візуального обладнання, будівельних товарів для проведення ремонтних робіт 

власними силами будівельних бригад Університету, послуг з поточного 

ремонту гуртожитків та навчальних корпусів, робіт із капітального ремонту 

автоматичної пожежної сигналізації та гучного оповіщення про пожежу 

гуртожитків тощо.  

Приділяється увага й ефективному використанню енергоресурсів. З 

метою оптимізації споживання теплової енергії в будівлях Університету 

розміщено 5 дахових котелень, що дають змогу зменшити залежність 

Університету від централізованого теплопостачання. З метою зменшення втрат 

проведена ізоляція трубопроводів гарячої води і опалення у підвалах і на 

технічних поверхах навчальних корпусів і гуртожитків. У звітному періоді 

виконано утеплення фасаду гуртожитку № 6, за адресою: пр. Л. Свободи, 53. У 

всіх навчальних корпусах і гуртожитках Університету встановлені віконні 

блоки з енергозберігаючими склопакетами. 

22. Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти 
зобов’язань перед Державним бюджетом, органами  

Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами  
 

У процесі виконання кошторису бюджетної установи Університет 

виступає платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексом  
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України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (зі змінами від 13.05.2020 р. № 591-IX) та 

Законом України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.  

№ 2464-VI (зі змінами від 13.05.2020 р. № 592-IХ), зокрема, Єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове страхування з метою забезпечення 

захисту застрахованих осіб у випадках, перерахованих законодавством.  

 

23. Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, 
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті 

послуги з енергопостачання та комунальні послуги 
 

Для забезпечення своєї діяльності та виконання покладених на 

Університет функцій складаються і затверджуються кошториси доходів і 

видатків відповідно з бюджетними призначеннями, які встановлені Законом 

України «Про Державний бюджет». 

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи є основним плановим 

документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та 

здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів на виконання  своїх 

функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних 

призначень. Витрачання бюджетних коштів без затвердженого в установленому 

порядку кошторису не допускається. 

Складання і затвердження кошторисів в Університеті здійснюється 

відповідно до порядку складання, розгляду, затвердження і основних вимог до 

виконання кошторисів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.02.2002 р. № 228 (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 30.11.2016 р. 

№ 875). Заборгованості із заробітної плати, стипендії та комунальних платежів 

Університетом ніколи не допускалося. 
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24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання   
проявам корупційних правопорушень  

у закладі вищої освіти  
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р.  

№ 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та наказу Міністерства 

освіти і науки України від 14.10.2013 р. № 1432 в Університеті створено 

уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 

уповноважений підрозділ) – наказ ректора Університету від 29.11.2013 р. № 201 

Уповноважений підрозділ функціонує у складі: Орловського Руслана 

Семеновича (керівник уповноваженого підрозділу, начальник навчального 

відділу, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права № 1 

Університету), контактний телефон – 0577049317, електронна адреса – 

navch.vid@nlu.edu.ua; Хом’як Надії Василівни (заступник головного бухгалтера 

Університету), контактний телефон – 0577049216; Крамаренко Тетяни 

Олександрівни (провідний спеціаліст відділу кадрів Університету), контактний 

телефон – 0577049243. В Університеті на постійній основі діє телефон «гарячої 

лінії» – 0577048919.  

В Університеті створено умови для виконання на належному рівні 

завдань, які покладені на уповноважений підрозділ. Постійно проводиться 

роз’яснювальна робота щодо дотримання законів України «Про вищу освіту», 

«Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на 

їх виконання. У 2019 р., як і раніше, обставин, що можуть свідчити про 

наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, не виявлено; особи, 

яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, відсутні; фактів, 

які можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, не зафіксовано. 

25. Асоціація випускників 

У 2012 р. в Університеті створено громадську організацію «Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого», яка стала постійним партнером Університету під час проведення 
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заходів на всіх рівнях, зокрема, за активної організаційної підтримки Асоціації 

пройшли І, ІІ та ІІІ Харківські міжнародні юридичні форуми, які відзначені на 

загальнодержавному рівні як провідні проєкти у сфері права в Україні.  

Асоціація активно підтримує поширення патріотичних ідей серед молоді, 

бере участь в організації роботи з поповнення бібліотечного фонду 

Університету та ін. 

Саме завдяки зусиллям Асоціації стали регулярними зустрічі студентів із 

представниками органів правопорядку, судових органів, органів юстиції, вищих 

судових інстанцій України, проведені відкриті лекції суддів Конституційного 

Суду та Верховного Суду як діючих, так і тих, хто знаходиться у відставці. 

На виконання профорієнтаційних завдань, що ставляться перед 

Університетом, Асоціацією започатковано традицію організації правознавчих 

турнірів у різних містах України із нагородженням переможців, що сприяє 

популяризації юридичної професії серед молоді та вступу на навчання до 

Університету. 

Значною є участь Асоціації у наданні можливостей для самореалізації 

студентів та працевлаштуванні кращих із них в органах державної влади, 

провідних юридичних компаніях тощо. За підтримки Асоціації було 

встановлено партнерські стосунки із кращими юридичними фірмами, 

адвокатськими об’єднаннями м. Харків, створено передумови для укладення 

офіційних договорів про співробітництво. 

Асоціація активно долучається до встановлення нових міжнародних 

зв’язків із приватними фондами. Так, у 2018 р. за сприяння Асоціації пройшов 

конкурс на отримання іменної стипендії сім’ї Палант. У проєкті взяли участь 48 

студентів 2–4 курсів бакалавріату та 1 курсу магістратури, які мають відмінні 

успіхи в навчанні, плідно займаються науково-дослідною, творчою діяльністю, 

здійснюють активну громадську роботу, беруть участь у культурно-масовій і 

спортивній діяльності. У результаті двоє переможців отримали стипендію.  
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Крім того, з ініціативи Асоціації було впроваджено систему конкурсного 

відбору на стажування до приватних роботодавців. 

Що ж стосується структурних підрозділів Асоціації, то передусім слід 

відзначити стрімке зростання особового складу Ліги Студентів як головної 

складової формування студентської ініціативи.  

Окремим досягненням Ліги стало залучення її членів до допомоги в 

організації найбільших проєктів, що провадяться на базі Університету, а саме – 

Дня відкритих дверей Університету, Харківських міжнародних юридичних 

форумів та профорієнтаційних проєктів. За п’ять років Лігою Студентів було 

проведено багато заходів для організації дозвілля і розвитку студентів. Загалом 

кількість заходів за звітний період склала понад 300. Загальна кількість осіб, що 

відвідали заходи Ліги Студентів за п’ять років, становить майже 7000 осіб. 

Вагомий внесок членів Ліги Студентів у реалізацію проєкту 

«Студентський куратор», спрямованого на забезпечення швидкої адаптації 

першокурсників. Цього року кожна група першокурсників отримала кураторів 

із числа Ліги для проведення роботи з інформування про особливості 

навчального та побутового процесів. 

Традицією стає щорічне святкування Дня випускника Університету, в 

організації якого Асоціація бере безпосередню участь. Перший такий захід було 

проведено 15.06.2019 р. Університет відвідали понад 1100 випускників 

більшості факультетів різних років випуску, починаючи з 1969 р. 

Колишні студенти зустрілися у Палаці студентів Університету з 

ректоратом, дізналися про досягнення вишу за усіма напрямами його 

діяльності, відвідали концерт за участю провідних солістів Палацу студентів. 

Від представників кожного з понад 20 випусків лунали слова подяки 

улюбленому Університету та викладацькому складу за фундаментальні знання 

та особистісний розвиток як у професійному напрямі, так і загалом.  
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26. Керівник зобов’язаний забезпечити щорічне звітування перед органами 

громадського самоврядування навчального закладу про результати своєї 

діяльності за займаній посаді  

 

Шановні колеги! Підбиваючи підсумки роботи на посаді ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а це понад 

33 роки, передусім зауважу, що завдяки нашій з вами спільній багаторічній 

плідній співпраці вдалося досягти високих результатів, забезпечити широкі 

можливості для подальшого розвитку і удосконалення діяльності Університету, 

створивши сприятливі для цього умови, надійну базу, яка дозволяє проводити 

роботу за всіма напрямами університетської діяльності – від навчання і науки 

до вирішення соціальних питань. Наші традиції, започатковані і забезпечені 

багатьма поколіннями професорів, викладачів, співробітників і студентів 

протягом усього періоду його існування, підтримуються і розвиваються 

нинішніми учасниками навчального процесу і співробітниками. 

Університет готує висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

фахівців-правників, які отримали якісну підготовку в нашому виші і плідно 

працюють у різних сферах юридичної практики, забезпечують розвиток 

держави і суспільства. Про це свідчить кадровий потенціал нашої держави, 

значну частину якого складають випускники Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Університет провадить велику науково-

дослідну роботу, має розвинуті міжнародні зв’язки, чудову матеріальну базу, 

достатньо стабільний фінансовий стан, користується високим авторитетом і 

визнання у суспільстві, освітній і науковій сферах.  

Гордий з того, що необхідний, надійний фундамент для подальшого 

поступу Університету створений, але, безумовно, потрібна подальша 

злагоджена і напружена робота всього колективу щодо забезпечення 

спадкоємності, дотримання традицій, започаткованих на шляху утворення і 

розбудови вишу як провідного й одного з найкращих закладів освіти 

юридичного профілю. 
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Маю надію, що в Університеті буде продовжена робота із підвищення 

якості підготовки фахівців, ефективності організації навчального процесу й 

покращення результативності наукової діяльності, оптимізації управління 

закладом, поглиблення міжнародної співпраці, модернізації і збереження 

матеріальної бази, забезпечення фінансово-економічної стабільності, 

активізації співпраці із студентами у сфері молодіжної політики, у соціальній та 

інших сферах. На виконання цих та інших завдань мають бути спрямовані 

зусилля ректорату, інститутів, факультетів, професорсько-викладацького 

складу співробітників і студентів. 

Метою, якої ми маємо досягти, є збереження колективу, розвиток його як 

вищої школи європейського й світового рівня, отримання статусу 

дослідницького вищого навчального закладу.  

Дякую усьому колективу Університету за багаторічну плідну співпрацю, 

взаєморозуміння і підтримку. Бажаю всім міцного здоров’я, миру, добра і 

злагоди, творчого натхнення і подальшої плідної праці на благо нашого 

Університету і нашої України. 
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Алгірдасу Монкевічюсу
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Підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво 

між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого 

і Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою

злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

Відкриття в Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого

Балтійсько-Українського центру освіти, досліджень та інновацій



Фотоархів подій

Вручення дипломів магістрів випускникам Інституту підготовки юридичних 

кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого

Вчені Університету стали лауреатами Державної премії України в галузі науки 

і техніки, присудженої за фундаментальну працю «Правова доктрина України»



Фотоархів подій

Шаховий клуб «Юридична академія» – чемпіон України

серед клубних команд

Команда «Юридична академія» − бронзовий призер Суперліги з волейболу



Фотоархів подій

Заслужені майстри спорту 

України Владислава 

та Марина Алексєєви, 

студентки 3 курсу 

вечірнього факультету 

на чемпіонаті світу 

з водних видів спорту 

по синхронному плаванню 

в м. Кванджу (Південна 

Корея) здобули золоту і три 

бронзових нагороди

Член Шахового клубу 

«Юридична академія», 

чемпіонка світу та Європи 

з шахів, міжнародний 

гросмейстер Анна 

Ушеніна – переможець 

на Гран-прі ФІДУ 

зі швидких шахів



Фотоархів подій

Команда плавального клубу Університету бере участь у щорічних 

міжконтинентальних запливах через протоку Босфор, виборюючи призові місця

Директор 

спортивного клубу 

Університету, 

майстер спорту 

Микола Гоєнко

виборов дві срібні 

медалі чемпіонату 

України з легкої 

атлетики



Фотоархів подій

Благодійний захід «Спорт на допомогу дітям», який проводиться в Університеті 

вже п’ятий рік поспіль, зібрав понад 50 тис. на придбання медичного 

обладнання для вихованців Богодухівського дитячого будинку-інтернату 

для дітей з різними вадами розвитку

Святкування Всесвітнього дня вишиванки в Університеті



Фотоархів подій

Культурно-масова робота



Фотоархів подій

Урочистості до Дня 

Державного Прапора 

України.

Підняття Державного 

Прапора України 

на найвищу щоглу 

Слобожанщини – 

на даху Навчально-

бібліотечного комплексу 

Національного 

юридичного 

університету імені 

Ярослава Мудрого

Інститут підготовки 

юридичних кадрів 

для СБУ долучився 

до відзначення Дня 

Соборності України



Фотоархів подій

Участь органів студентського самоврядування в організації виховних, благодійних, 

спортивних, профорієнтаційних заходів, серед яких: «День відкритих дверей», 

військово-спортивне свято «Козацькі розваги», благодійний захід «Здай кров – 

врятуй життя», відвідування дитячих будинків і шкіл-інтернатів та ін.



Фотоархів подій

Святкування Дня випускника Університету



Фотоархів подій

Колаж корпусів Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого


	Звіт 2015-2020 повн._20.08.2020
	Упродовж звітного періоду науковці Університету за високі професійні досягнення отримали низку державних нагород, стали стипендіатами й лауреатами премій різного рівня.
	Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
	Станом на 01 вересня 2020 року в докторантурі перебувають 2 докторанти зі спеціальності «Право» (табл. 5).
	Важливими компонентами навчального процесу підготовки фахівців-юристів є не тільки оволодіння теоретичними знаннями, а й набуття відповідних навичок. Цьому сприяє організація виробничої практики на 4 курсі навчання та практики-стажування на 1 курсі ма...
	Команда Університету залучена до щорічних міжконтинентальних запливів через протоку Босфор. У 2020 р. директор навчально-спортивного комплексу Університету Олексій Нестерович  став переможцем  міжнародного запливу через Дніпро.
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