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Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА щодо результатів наукової роботи в 

університеті у 2022 році, а також інформацію провідного фахівця Центру зв’язків 

з громадськістю Марини ГРИГОР’ЄВОЇ щодо актуального стану та перспектив 

розвитку представленості університету у провідних міжнародних академічних 

рейтингах, Вчена рада відзначає наступне.  

Попри діючий воєнний стан та загальну ситуацію в Харкові та Україні в 

цілому, університет зберігає потужний науковий потенціал. Університет займає 

перше місце в рейтингу QS World University Rankings (за даними 2022 року посів 

позиції 511-520), традиційно університет посів друге місце у рейтингу ЗВО 

України за загальним індексом Хірша. У 2022 році вчені університету 

опублікували 748 статей у журналах, що індексуються БД Scopus (908 у 2021 

році), загальний h-індекс зріс на 8 пунктів (84 і 76 у 2022 і 2021 рр відповідно). 

Три періодичні наукові видання університету індексуються в Web of Science Core 

Collection, а саме Східно-європейський фізичний журнал (паралельно індексується 

базою Scopus); Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна Серія «Біологія»; Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна Серія «Геологія. Географія. Екологія». 

Протягом 2022 року в університеті видано 95 монографій, 44 випуски 

«Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна», 47 збірників наукових праць, 3067 статей та 

тез доповідей, з них 1027 – у зарубіжних виданнях. Організовано 23 виставки, 

взяли участь у 18 виставках. Проведено 71 конференцію, з них 45 – міжнародні. 

Всього опубліковано 1796 статей, 1271 тез доповідей, 31 патент. Результати 

наукових досліджень студентів також знаходять відображення в публікаціях, 

протягом 2022 року студентами опубліковано більш ніж 700 статей та тез 

доповідей (із них самостійно – 400). 

Наукова діяльність університету здійснювалась у межах виконання 

держбюджетних науково-дослідних робіт, проєктів Національного фонду 

досліджень України, замовників госпдоговорів, міжнародних проєктів, що 

фінансуються МОН України, а також міжнародних проєктів, що фінансуються 

зарубіжними грантовими фондами. 

За загальним фондом вчені університету виконували 83 НДР на загальну 

суму 66 498,38 тис. грн., за спеціальним – 26 НДР на суму 6 977,48. За кошти 

замовників у 2022 році виконувалося 15 НДР на загальну суму 690,010 тис. грн 

(сума фактичних надходжень за 2022 рік – 578,755 тис. грн) та 17 грантів із різних 

джерел фінансування на суму 5 791,564 тис. грн. У зв’язку з воєнним станом 

Національним фондом досліджень України у 2022 році фінансування проєктів 

було призупинено. 

 

До проблемних аспектів наукової діяльності університету слід віднести 

наступні. Окупація та руйнування матеріально-технічної та науково-дослідницької 
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інфраструктури університету внаслідок військових дій, зокрема на Чугуївській 

спостережній станції НДІ астрономії, ННІ "Фізико-технічний факультет", станціях 

у Кам’янці, Гайдарах та Мартовій призвела до тимчасового унеможливлення 

проведення експериментальних досліджень, спостережень, та проведення 

навчально-виробничих практик студентів. У 2022 році завершилося виконання 22 

НДР, що виконувалися за рахунок коштів державного бюджету, на загальну суму 

20 599,962 тис. грн, з них 10 – фундаментальні, 11 – прикладні, 1 – наукова робота 

молодих учених. З 28 проєктів НДР, поданих університетом на участь у 

конкурсному відборі проєктів за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету фінансування отримали 7 НДР. З 4 проєктів НДР для молодих вчених 

фінансування не отримав жоден проєкт. Жодне періодичне видання університету 

за останні 3 роки не почало індексуватися провідними базами даних. Кількість 

публікацій у журналах, віднесених до 1-2 квартилів залишається низькою. За 

результатами QS World University Rankings 2023 року університет посів позицію 

541-550. Співвідношення коштів за спеціальним та загальним фондами становить 

приблизно 1/10.  

  

 

Вчена рада ухвалила: 

1. Надати ректору проєкт зміни структури науково-дослідної частини. 

Відповідальний: Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. 

Термін виконання: до 17 квітня 2023 р. 

 

2. Переглянути перелік періодичних видань університету. 

Відповідальні: Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, декани факультетів, директори 

навчально-наукових інститутів та науково-дослідних інститутів. 

Термін виконання: до 17 квітня 2023 р. 

 

3. Розробити та затвердити Положення про заохочення наукових 

працівників університету. 

Відповідальний: Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. 

Термін виконання: до 17 квітня 2023 р. 

 

4. Якнайширше висвітлювати результати наукової діяльності університету у 

засобах масової інформації та соціальних мережах. 

Відповідальні: Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, Максим ФОЛОМЄЄВ. 

Термін виконання: з 20 березня 2023 р. 

 

5. Для забезпечення фінансової стабільності університету активізувати 

роботу щодо пошуку та залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Відповідальні: декани факультетів, директори навчально-наукових 

інститутів та науково-дослідних інститутів. 

Термін виконання: з 20 березня 2023 р. 
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6. Розробити та надати ректору план дій працівників університету задля 

розвитку представленості університету у провідних міжнародних академічних 

рейтингах із врахуванням 17 цілей сталого розвитку ООН. 

Відповідальні: Анатолій БАБІЧЕВ, Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, Борис 

САМОРОДОВ, Марина  ГРИГОР’ЄВА. 

Термін виконання: до 17 квітня 2023 р. 

 

 

 

  

Голова Вченої ради      Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

 

Учений секретар      Олена ФРІДМАН   

 

 


