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ародився 24 березня 1953 р. у м. Лозова Хар
ківської області. Після закінчення восьмиріч
ної школи вступив до Харківського автотранс
портного технікуму імені С. Орджонікідзе — одного
з найбільш авторитетних на той час середньо-спеціаль
них навчальних закладів міста. В 1972 р. С. М. Гусаров
закінчив технікум за спеціальністю «Технічне обслуго
вування та ремонт автомобілів» і був направлений на
роботу в АТП-27062. Без відриву від виробництва всту
пив на заочне відділення Харківського автомобільнодорожнього інституту, а восени був призваний до лав Ра
дянської армії. Службу проходив у Чехословаччині, де
після демобілізації залишився надстроковиком: був віль
нонайманим інженером в автотехнічній експлуатаційній
частині, водночас поновивши навчання в інституті.
Поєднувати роботу та навчання було непросто, але
й дуже цікаво, адже в інституті працював потужний
науково-педагогічний колектив. Кожен викладач був за
коханий у свій предмет і навчав студентів любити та по
важати обрану професію, відповідально ставитися до

своїх обов’язків. «Це була прекрасна школа змужніння,
гартування характеру та сили духу», — говорить Сергій
Миколайович, згадуючи студентські роки.
Восени 1976 р. С. М. Гусаров повернувся з Чехословач
чини до рідної Лозової. Перспективному юнакові з відмін
ною характеристикою запропонували вступати на службу
до органів внутрішніх справ. Пропозиція виявилася слуш
ною, і вже понад 30 років Сергій Миколайович захищає
права та свободи громадян, інтереси суспільства й держави.
У 1985 р. С. М. Гусаров здобув другу вищу освіту, за
кінчивши Харківський юридичний інститут за спеці
альністю «Правознавство». В 1986–1993 рр. працював
начальником Барвінківського районного відділу внут
рішніх справ. Під його керівництвом колектив райвід
ділу три роки поспіль визнавався найкращим у Харків
ській області. З 1993 до 1997 р. очолював управління
Державної автомобільної інспекції Харківської облас
ті. З 1997 до 1999 р. С. М. Гусаров — заступник началь
ника УМВС України в Харківській області, в 1999–
2000 рр. — начальник Управління МВС України на

«Під прапор — струнко!»
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Південній залізниці, а в 2000–2001 рр. — перший заступ
ник начальника Управління ДАІ МВС України. З 2001 до
2003 р. працював начальником Управління МВС Украї
ни у Харківській області. У 2003 р. визнаний найкращим
начальником УМВС серед областей України. З 2003 до
2005 р. — перший заступник міністра внутрішніх справ
України — начальник головного штабу.
У 2006 р. С. М. Гусаров був обраний народним депута
том України V скликання й очолив підкомітет законодав
чого забезпечення і парламентського контролю за діяль
ністю правоохоронних органів. За ним, як за депутатом
від Харківщини, були закріплені Балаклійський, Барвін
ківський, Близнюківський, Первомайський, Зачепилів
ський, Красноградський, Сахновщинський, Зміївський
райони, м. Первомайське. Доводилося вирішувати різ
ні проблеми: допомагати в газифікації селищ та окремих
вулиць, знаходити кошти для реконструкції та ремон
ту об’єктів житлово-комунального господарства, доріг
тощо. Головним у своїй депутатській діяльності Сергій
Миколайович завжди вважав безпосереднє спілкуван
ня з виборцями, реальну допомогу у вирішенні гострих
проблем. Він проводив особисті прийоми мешканців
округу, відвідував трудові колективи.
У 2008 р. С. М. Гусаров очолив Академію управлін
ня МВС України, яка готує кадри для вищого командно
го складу — еліти української міліції. У 2010 р. Сергія Ми
колайовича знову обрали народним депутатом України.
Він став першим заступником голови Комітету Верховної
Ради України VI скликання з питань правової політики.
Сергій Миколайович Гусаров чотири рази (у 1994,
1998, 2002 та 2006 рр.) ставав депутатом Харківської об
ласної ради. Брав активну участь у розробці та реалізації
програм розвитку соціальної сфери Харківської області,
звертаючи особливу увагу на розвиток території громад
і потреби своїх виборців.
Із метою соціального захисту ветеранів органів внут
рішніх справ і родин працівників міліції, які загинули під
час виконання службових обов’язків у боротьбі зі зло
чинністю, він ініціював створення соціального центру
«Злагода» (м. Харків).
За час перебування на керівних посадах у харківській
міліції організував будівництво навчального полігону
для вдосконалення професійної підготовки працівників
органів внутрішніх справ і житлових будинків для їхніх
сімей, а також ініціював спорудження першого в Україні
Меморіального комплексу з каплицею та встановлення
пам’ятника загиблим працівникам міліції Харківщини.
З ініціативи С. М. Гусарова встановлено меморіальні
дошки генералам Л. І. Волощуку, І. І. Покусу, полковни
кам О. О. Бондарю та Л. Д. Чернецькому.
Як голова Харківської обласної федерації шахів, Сергій
Миколайович сприяє розвитку шахового спорту в регіоні.
Активно займається й науковою діяльністю. У
2002 р. йому присвоєно науковий ступінь кандидата,
а в 2009 р. — доктора юридичних наук.
Із 2012 р. і дотепер С. М. Гусаров — ректор Харків
ського національного університету внутрішніх справ.
Є головою спеціалізованої вченої ради Харківського наці
онального університету внутрішніх справ, досліджує пи
тання кримінального, адміністративного права, протидії

Випуск магістрів Харківського національного університету
внутрішніх справ

з лочинності та зміцнення правопорядку, управління дер
жавними органами. Він — автор і співавтор понад 15 за
конопроектів, близько 80 наукових праць, є головним
редактором «Вісника Харківського національного уні
верситету внутрішніх справ».
Сергій Миколайович Гусаров — доктор юридичних
наук, член-кореспондент Національної академії право
вих наук України, голова Координаційного бюро з проб
лем діяльності судових та правоохоронних органів відді
лення кримінально-правових наук Національної академії
правових наук України. Голова ради ректорів вищих на
вчальних закладів силових структур і правоохоронних
органів України, генерал-полковник міліції.
Має високі нагороди: ордени «За заслуги» III та
II ст. Президента України, почесні грамоти Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України, відзнаки
МВС України «За військову доблесть», «Лицарю звитя
ги», «Хрест слави», «Закон і честь» та ін. Лауреат премії
«За розвиток науки, техніки і освіти» II ст.
У молоді роки Сергій Миколайович захоплювався
вільною боротьбою, зараз грає в шахи та теніс.
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