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I. ВСТУП 
 
Відповідно до Завдання 4: Підвищення якості правничої освіти, Підзавдання 4.2: 
Розроблені системи забезпечення якості для правничих шкіл розроблено та Очікувані 
результати 4.2.1: Політики та процедура комплексних систем забезпечення якості, 
заснованих на міжнародних стандартах та порівняльних кращих практиках, 
запроваджені провідними правничими школами, Програма USAID «Нове правосуддя» 
провела оцінку впливу з метою оцінювання прогресу, якщо його було досягнуто, у сфері 
забезпечення якості правничої освіти у чотирьох провідних правничих школах України, які 
пройшли незалежне, зовнішнє оцінювання якості юридичної освіти за сприяння USAID у 
2014–2018 роках.  
 
У межах виконання цього завдання команда експертів Програми USAID «Нове 
правосуддя» співпрацювала з юридичним факультетом Львівського національного 
університету імені Івана Франка (пройшов оцінку у 2014 році), юридичним факультетом 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (пройшов оцінку у 2015 
році), Національним університетом «Одеська юридична академія» (пройшов оцінку у 2017 
році) та Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (пройшов 
оцінку у 2017-2018 роках), використовуючи Методику проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання якості юридичної освіти, переглянуту та адаптовану задля 
досягнення завдань оцінки впливу оцінювання у правничих школах. До того ж, команда 
вивчала діяльність кожної із правничих шкіл у ході того, як вони оцінювали та 
впроваджували рекомендації щодо реагування на прогалини, недоліки та недостатньо 
ефективні практики, визначені експертами під час проведення відповідного оцінювання, з 
метою покращення внутрішніх та зовнішніх політик і практик забезпечення якості 
юридичної освіти. Така оцінка впливу представлена задля просування та сприяння аналізу і 
покращенню політик та процедур комплексних систем забезпечення якості, заснованих на 
національних та міжнародних стандартах і порівняльних передових практиках, 
вдосконаленню Методики проведення зовнішньої, незалежної оцінки якості юридичної 
освіти, як зазначено у цьому звіті, а також задля інформування подальшої роботи Програми 
USAID «Нове правосуддя», спрямованої на підвищення якості юридичної освіти в Україні.  
 
Програма USAID «Нове правосуддя» залучила чотирьох експертів із попереднім досвідом 
проведення зовнішніх незалежних оцінювань якості юридичної освіти. Команда експертів 
була залучена до проведення первинної зовнішньої, незалежної оцінки юридичної освіти та 
володіє глибокими знаннями про контекст юридичної освіти в Україні. До складу команди 
увішйли два міжнародні експерти у сфері юридичної освіти, зокрема, професор Ділейн 
Свенсон із Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ (Люблін, Польща) 
та професор практики Спіді Райс із Правничої школи Університету імені Вашингтона та Лі 
(Лексингтон, Вірджинія, США), а також два українські експерти у сфері юридичної освіти, 
зокрема, Марія Цип’ящук, викладачка Інституту права імені І.Малиновського 
Національного університету «Острозька академія», та Іван Ромащенко, доцент та заступник 
директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
 
Експерти працювали у команді та:  
 
(a) Розробили Методику для оцінювання прогресу, якщо його було досягнуто, після 
проведення зовнішньої, незалежної оцінки якості юридичної освіти з огляду на подальшу 
діяльність та запроваджені зміни, спрямовані на реалізацію наданих рекомендацій (тут і 
надалі – Методика оцінки впливу);  
(b) Провели детальну оцінку впливу оцінювання правничої школи та подальшої діяльності, 
спрямованої на розвиток, щодо (i) розвитку правничих шкіл з огляду на зміни в 
організаційній культурі, ставленнях, можливостях, політиках та використанні інших 
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інструментів забезпечення якості освіти та, за доречності, (ii) в юридичній освіті та вищій 
освіті загалом; 
(c) Розробили цей звіт з оцінки впливу, в якому представлені результати аналізу з 
конкретними рекомендаціями для подальших ініціатив та діяльності, спрямованих на 
підвищення якості юридичної освіти у правничих школах, які пройшли оцінювання, та 
просування реформи юридичної освіти в Україні. 
 
Експерти долучаться до представлення цього звіту з оцінки впливу на розгляд керівництва 
правничих шкіл, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених сторін.    
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II. КОРОТКИЙ ВИКЛАД ЗВІТУ 
 
Цей звіт підготовлено з метою документування результатів та рекомендацій у результаті 
проведення оцінки впливу незалежних зовнішніх оцінювань якості юридичної освіти у 
чотирьох українських правничих школах: на юридичному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка; на юридичному факультеті Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; у Національному університеті 
«Одеська юридична академія»; та у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого. Мета проєкту полягала у визначенні того, який вплив така оцінка мала 
на якість юридичної освіти у цих чотирьох закладах та на вищу юридичну освіту в Україні 
загалом. Експерти розробили оригінальну Методику проведення незалежної зовнішнього 
оцінювання у 2014 році та покращили і оновили її у 2017 році. Методика проведення 
зовнішнього оцінювання використовувала Стандарти і рекомендації щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти, адаптовані до правничих шкіл, як основу 
для стандартів оцінки. Методика також визначила п’ять груп зацікавлених сторін, 
залучених до процесу проведення оцінювання: адміністрація; викладачі; студенти; 
випускники та роботодавці у галузі права. Використовуючи різноманітні методи, незалежна 
команда експертів провела оцінювання чотирьох правничих шкіл, залучених до проєкту у 
період 2015–2017 років. Для кожної правничої школи був підготовлений звіт, який містив 
ключові висновки та рекомендації, і ці звіти були представлені на розгляд чотирьох 
правничих шкіл та обговорювалися разом із ними.  
 
Команда експертів розробила нову Методику для проведення цього оцінювання впливу. 
Нова методика адаптована до умов, спричинених пандемією COVID-19, та оцінювання 
проводилося у дистанційному режимі. Представники п’яти від початку визначених груп 
зацікавлених сторін – адміністрації, викладачів, студентів, випускників та роботодавців у 
юридичній галузі у чотирьох закладах – знову були залучені до інтерв’ю та обговорень у 
фокус-групах для визначення впливу первинної Методики та будь-яких змін, які відбулися 
з моменту проведення первинного оцінювання. Віддалене спостереження за заняттями, 
онлайн опитування, цілеспрямовані запитання та аналіз документації також 
використовувалися у процесі аналізу. На основі процесу проведення оцінювання та з 
огляду на первинні звіти з проведення оцінювання була розроблена матриця для кожної з 
правничих шкіл, яка демонструвала ключові висновки та рекомендації з первинних звітів та 
те, що відбулося в кожній з правничих шкіл із моменту проведення оцінки щодо цих 
факторів. Ці матриці включені до звіту, так само як і результати впливу, який мала 
початкова зовнішня оцінка у кожній із цих правничих шкіл.  
 
Команда з проведення оцінювання також брала до уваги вплив, який мала Методика 
проведення зовнішнього оцінювання за межами цих правничих шкіл, особливо, її зв’язок із 
іншими ключовими зусиллями з підтримки розвитку юридичної освіти, у тому числі 
підтримка щодо розробки національних стандартів вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» для бакалаврського та магістерського рівнів; процес забезпечення якості 
юридичної освіти та акредитації освітніх програм; розробка Інноваційного навчального 
плану вивчення права в Україні та інші зусилля з навчання та надання іншої допомоги по 
підвищенню якості юридичної освіти в Україні. Це включало аналіз впливу Методики на 
інші університети, які використовували її як орієнтир для проведення самооцінки, 
моніторингу та інших заходів щодо підвищення якості юридичної освіти, зокрема, 
Український католицький університет та Національний університет «Острозька академія», 
а також Асоціацію юридичних клінік України.  
 
Це оцінювання виявило, що вплив первинного оцінювання був значним у всіх чотирьох 
правничих школах та у ширшому контексті вищої юридичної освіти в Україні. Одним із 
найважливіших аспектів впливу зовнішнього оцінювання була суттєва зміна у культурі в 
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чотирьох закладах та у вищій юридичній освіті загалом. Окрім матриць та коментарів щодо 
кожної з правничих шкіл, цей звіт детально описує загальний вплив та тенденції, виявлені у 
чотирьох правничих школах, а також містить матрицю з рекомендаціями, наданими уряду в 
результаті проведення первинної оцінки. У висновку звіт містить рекомендації для 
правничих шкіл, залучених до первинного оцінювання, а також рекомендації з 
пропозиціями щодо подальшої підтримки розвитку вищої юридичної освіти в Україні.  
 
Отож, у результаті проведення цього оцінювання виявлено, що Методика проведення 
зовнішнього оцінювання та пов’язані заходи з підтримки, разом із роботою багатьох осіб, 
залучених до процесу, призвели до змін, які були надзвичайно важливими у процесі 
забезпечення того, щоб юридична освіта в Україні відповідала стандартам сучасної 
юридичної освіти, визначеним у стандартах Європейського простору вищої освіти, та щоб 
впроваджувалися зміни на краще у культурі юридичної освіти в Україні. 
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III. ОПИС ВИКОРИСТАНОЇ 
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
 
Команда експертів отримала завдання розробити методику аналізу впливу незалежного 
зовнішнього оцінювання якості юридичної освіти у чотирьох українських правничих 
школах: на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана 
Франка (ЛНУ), яка проводилася у 2014 році, на юридичному факультеті Чернівецького 
національного юридичного університету (ЧНУ) імені Юрія Федьковича, яка проводилася в 
2015 році, у Національному університеті «Одеська юридична академія» (НУОЮА), 
проведеної у 2017 році, та у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого (НЮУЯМ), проведеної у 2017-2018 році.  
 
Методика, розроблена з метою дослідження впливу такого оцінювання, зосереджує увагу 
на двох ключових запитаннях. Перше – який вплив мали оцінювання на чотири правничі 
школи, що його проходили. Друге – яким був вплив таких оцінювань та застосованої 
Методики на ширші питання реформи юридичної освіти в Україні.  
 
Що стосується першого запитання, то визначення впливу оцінювань на чотири правничі 
школи ґрунтується на звітах, підготовлених за результатами проведення таких оцінювань. 
Первинні оцінювання були організовані на основі переглянутих Стандартів та 
рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Під час 
проведення оцінювань у на юридичних факультетах Львівського національного 
університету ім. І.Франка та Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 
таких стандартів було 7. Після оновлення Стандартів та рекомендацій із забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти методика була переглянута і вже базувалася 
на 10 стандартах під час проведення оцінки в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» та Національному юридичному університеті ім. Я.Мудрого. Для 
кожної правничої школи була підготовлена матриця оцінки, яка визначає ключові висновки 
та рекомендації за кожним стандартом. Оцінювання впливу зосереджувало увагу на 
виявленні впливу таких ключових висновків та рекомендацій, розглядаючи, чи були 
враховані висновки та рекомендації, чи були вжиті заходи щодо них, а також чому було чи 
не було вжито відповідних заходів. У процесі проведення оцінки також розглядалося, чи 
ключові результати первинних оцінювань все ще застосовні або ж контекст вже змінився.  
 
Оригінальна Методика визначає п’ять ключових груп зацікавлених сторін, які брали участь 
у процесі оцінювання: адміністрація та керівництво; викладачі; студенти; випускники; 
роботодавці в юридичній сфері. Ці групи також були залучені до аналізу впливу раніше 
проведених оцінювань. З огляду на ситуацію, пов’язану з пандемією COVID-19, а також 
супутні виклики, було ухвалено рішення провести оцінювання з використанням збору 
інформації дистанційно замість особистого спілкування. Використовуючи різноманітні 
доступні онлайн та віддалені ресурси, оцінка впливу включала таке:  
 

● Онлайн опитування; 
● Індивідуальні інтерв’ю з використанням платформи Zoom;  
● Адресні письмові запитання;  
● Обговорення у фокус-групах з використанням платформи Zoom; 
● За можливості, участь в онлайн конференціях, заняттях та програмах 

правничих шкіл; 
● Аналіз відповідних документів. 
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Вивчення другого запитання щодо впливу процесу оцінювання на розвиток вищої 
юридичної освіти загалом спиралося на низку факторів і змін, запроваджених із моменту 
проведення першої оцінки. З-поміж них можна визначити такі:  
 
● Застосування Методики проведення оцінки в інших правничих школах України;  
● Зміни щодо забезпечення якості освіти, запроваджені Міністерством освіти та 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, а також прийняті 
правничими школами; 

● Розробка та прийняття національних стандартів за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»;  

● Розробка та використання Інноваційного навчального плану підготовки правника в 
Україні;  

● Розвиток юридичної клінічної освіти в Україні.  
 
Оцінюючи цей напрям, команда проводила індивідуальні інтерв’ю та фокус групи за участі 
представників зацікавлених сторін, в тому числі Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, Міністерства освіти і науки України, керівництва відповідних 
університетів та їх юридичних факультетів, експертів та інших представників ключових 
заінтересованих сторін, а також осіб, залучених до процесу реформування юридичної 
освіти.  
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IV. КОРОТКИЙ ОПИС МЕТОДИКИ 
ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ОЦІНЮВАННЯ 
 
У межах проєкту USAID «Справедливе правосуддя» експерти Ділейн Свенсон та Фінлей 
Янг розробили Методику проведення незалежної зовнішнього оцінювання процесів 
забезпечення якості юридичної освіти у 2014 році. Використовуючи цю методику, група з 
чотирьох експертів провела перше зовнішнє незалежне оцінювання процесів забезпечення 
якості юридичної освіти на юридичному факультеті Львівського національного 
університету ім. І.Франка у 2014 році та юридичному факультеті Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича у 2015 році. Після проведення цих оцінок 
експерти Ділейн Свенсон, Спіді Райс, Іван Ромащенко та Марія Цип’ящук оновили 
Методику у 2017 році. Оновлена Методика проведення незалежного зовнішнього 
оцінювання якості юридичної освіти була використана цими ж експертами у 
Національному університеті «Одеська юридична академія» та Національному юридичному 
університеті ім. Я.Мудрого у 2017-2018 рр. Після проведення кожного оцінювання були 
підготовлені звіти із ключовими висновками та рекомендаціями, що були представлені 
відповідним правничим школам.  
 
Методика визначає п’ять ключових груп заінтересованих осіб, які слід залучати до процесу 
проведення оцінювання: адміністрація й керівництво, викладачі, студенти, випускники та 
роботодавці в юридичній сфері. 
 
Оцінювання проводилося із використанням різноманітних методів, у тому числі таких: 
 

• Онлайн опитування на платформах Monkey Survey чи Google Survey; 
• Індивідуальні інтерв’ю; 
• Обговорення у фокус-групах; 
• Відвідування закладів освіти та занять; 
• Аналіз відповідних документів, іспитів, студентських робіт та навчальних 

матеріалів. 
 
Критерії оцінювання якості були адаптовані зі Стандартів та рекомендацій із забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти. Критерії оцінювання зосереджували увагу 
на таких десяти ключових елементах:1 
 

1. Політика внутрішнього забезпечення якості; 
2. Розробка та затвердження програм; 
3. Студентоцентричне навчання, викладання та оцінювання; 
4. Добір, успішність, визнання та атестація студентів; 
5. Викладацький склад; 

                                            
1 Первинна Методика, запроваджена у 2014 році, та два оцінювання, які проводилися із 
використанням цієї Методики, включали 7 Стандартів забезпечення якості вищої освіти, які існували 
на той момент. Методика 2017 року була оновлена і включала 10 стандартів забезпечення якості 
вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти.  
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6. Навчальний план, навчальні ресурси, підтримка студентів;  
7. Інформаційний менеджмент та адміністрування; 
8. Публічна інформація; 
9. Постійний моніторинг і періодичність перегляду програм; 
10. Циклічне зовнішнє забезпечення якості. 

 
У межах кожного з цих десяти елементів перелічені певні бажані оптимальні результати, із 
якими порівнюється правнича школа. У звіті з проведення оцінки під кожним із цих 
оптимальних результатів перелічені ключові висновки щодо того напрямку та конкретні 
рекомендації, які випливають із цих ключових висновків. 
 
Рекомендації у звітах з проведення оцінки поділені на дві групи: 1) ті, які правнича школа 
чи університет можуть самостійно впроваджувати, та 2) ті, які потребують змін у 
законодавстві чи дій/рішень/постанов з боку Міністерства освіти чи інших органів 
управління. 
 
Повний текст Методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів якості 
юридичної освіти в Україні можна отримати за посиланням https://naqa.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/12/NJ_Methodology-for-Legal-Education-Quality-Assessment.pdf.  
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V. ОКРЕМІ УНІВЕРСИТЕТИ 
 

A. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА  

 
У 2014 році проведене перше зовнішнє незалежне оцінювання з використанням відповідної 
Методики на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана 
Франка у Львові, Україна. Експерти працювали на базі юридичного факультету 19–23 
травня 2014 року. До складу команди експертів входили два міжнародні експерти: Ділейн 
Р. Свенсон та Фінлей Янг, а також два українські експерти: Мирослава Антонович та 
Оксана Сироїд. Після проведення оцінювання підготовлено звіт, який надали на розгляд 
юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.  
 

1. МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  

 
Елемент:  Основні 

висновки:  
Рекомендації:  Вжиті заходи: Примітки:  

1: Політика та 
процедури 
внутрішнього 
забезпечення 
якості 

    

1.1: Чітка 
політика та 
процедури 
забезпечення 
якості. 

Відсутність 
офіційної 
системи 
забезпечення 
якості, 
відсутність 
сучасних 
методів 
оцінювання 

Розробка письмово 
оформленої системи 
забезпечення якості, 
що включає чітку 
політику та процедури 
постійної оцінки. 
Активна участь 
адміністрації, 
викладачів та 
студентів. 

Положення 2019 
року щодо 
забезпечення якості 
освіти ухвалене на 
рівні університету. 
Чіткі процедури та 
обов’язки визначені 
як на рівні 
університету, так і на 
рівні факультету з 
активною участю 
адміністрації, 
викладачів та 
студентів. 

 

1.2: Культура, 
яка визнає 
важливість 
забезпечення 
якості. 

Відсутність 
зосередженос
ті на значенні 
якісної 
юридичної 
освіти; 
занадто 
велика увага 
приділяється 
юридичним 
знанням як 
єдиним 
критеріям. 

Факультет повинен 
затвердити визначення 
якісної юридичної 
освіти, яке включає 
знання та тверді і м'які 
навички та вміння. 

Факультет затвердив 
визначення якісної 
юридичної освіти, 
яке включає знання і 
тверді та м’які 
навички і вміння. За 
цим напрямком 
спостерігаються 
суттєві позитивні 
зміни у культурі.  

 

1.3: Існує 
формальна та 

Наразі 
відсутня 

Організуйте комітет 
заінтересованих сторін 

У 2019 році була 
затверджена 
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публічно 
доступна  
стратегія 
забезпечення 
якості, яка 
включає роль 
студентів та 
інших 
заінтересованих 
сторін. 

офіційна та 
загальнодосту
пна стратегія 
підвищення 
якості. 

для розробки 
стратегічного плану на 
1, 3 та 5 років. 
Розробка цілей та 
процедур забезпечення 
якості в рамках цього 
плану. 

стратегія розвитку 
юридичного 
факультету на період 
2020–2025 років, та 
чітко визначеною 
частиною цього 
плану є ключові 
заінтересовані 
сторони, цілі щодо 
забезпечення якості 
та процедури.  

2. 
Затвердження, 
моніторинг та 
періодичний 
огляд програм 
та вимог 

    

2.1: Формальні 
механізми 
існують для 
затвердження, 
перегляду та 
моніторингу 
програм та 
вимог. 

Система 
існує, але 
бракує 
критеріїв для 
перегляду, а 
мета системи 
незрозуміла. 

Факультет повинен 
визначити критерії та 
механізми 
систематичного 
перегляду програм та 
вимог. 

Положення та 
процедури, 
затверджені 
університетом у 2019 
році, впроваджують 
механізм розробки, 
запровадження, 
моніторингу та 
періодичного 
перегляду програм та 
вимог. Ці процедури 
послідовно та 
постійно 
впроваджуються 
юридичним 
факультетом.  

 

 Встановлена 
система 
занадто 
залежить від 
керівників 
кафедр, тому 
процес є 
обмеженим і 
занадто 
суб'єктивним. 

Система повинна бути 
відкрита для 
додаткових 
заінтересованих 
сторін. 

До цього процесу 
залучені додаткові 
зацікавлені сторони, 
у тому числі ширша 
участь викладачів, 
студентів та 
роботодавців у 
юридичній сфері.  

 

3. Добір та 
оцінювання 
студентів 

    

3.1: Студенти 
добираються 
через прозорий 
та 
справедливий 
процес, що 
ґрунтується на 
врахуванні 

Система 
відбору 
змішана. 
Студенти,  
за державним 
замовленням 
добираються 
залежно від 

Викладачі повинні 
краще комунікувати з 
потенційними 
студентами, 
повідомляючи про 
цінність\переваги 
освіти на факультеті. 
Це повинно включати 

Викладачі вжили ряд 
позитивних заходів із 
метою кращої 
комунікації з 
потенційними 
студентами, у тому 
числі вражаюча 
Школа молодих 
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здібностей. їхніх 
здібностей, у 
той час, як 
студенти на 
контрактній 
основі - ні. Це 
створює 
розбіжність у 
якості 
студентів. 

використання 
можливостей для 
просування\рекламува
ння сильних програм 
на факультеті, таких як 
міжнародні програми. 

юристів для учнів 9–
11 класів, змагання 
та конкурси для 
потенційних 
студентів, навчальні 
та методологічні 
семінари для 
вчителів 
загальноосвітніх 
шкіл та інформація 
для «майбутніх 
студентів» на сайті.  

 Абітурієнти 
конкурують 
між собою 
тільки за 
державне 
фінансування. 
Сам вступ не 
є змагальним. 
Якщо у вас є 
гроші, вас 
приймуть\візь
муть 
незалежно від 
ваших 
здібностей. 

Юридичний факультет 
повинен розробити  
всеохоплюючу 
програму орієнтації 
для нових студентів, 
яка допоможе їм 
адаптуватися до умов 
навчання на 
факультеті. 

Факультет 
запровадив кілька 
методів для 
орієнтації нових 
студентів для 
вивчення права, у 
тому числі окремий 
розділ на сайті, 
орієнтаційні 
семінари, ментори 
для першокурсників 
та онлайн чат для 
питань і відповідей.  

 

 Міністерство 
освіти виділяє 
цьому 
факультету 
занадто мало 
фінансованих 
державою 
місць, 
змушуючи 
факультет 
зараховувати 
студентів-
платників, 
щоб отримати 
достатню 
кількість 
студентів, 
щоб 
факультет був 
життєздатним
. Це 
призводить 
до зниження 
якості 
студентів. 

Юридичний факультет 
з кращим 
просуванням\рекламув
анням свого 
факультету серед 
потенційних студентів 
повинен прагнути 
підвищити якість тих 
студентів, яких 
зараховують на 
факультет. 

Як кількість, так і 
якість студентів, які 
вступають на 
юридичний 
факультет, 
покращилися із 2015 
року. Мінімальний 
вступний бал під час 
вступної кампанії 
підвищився з 176,9 у 
2016 році до 189,72 у 
2020 році.  

 

3.2: Студентів 
оцінюють 

Під час 
оцінювання 

Слід провести 
комплексний перегляд 

Університет 
затвердив нові 
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використовуюч
и оприлюднені 
критерії, 
положення та 
процедури, що 
застосовуються 
належним 
чином. 

студентів 
розподіл між 
оцінкою 
впродовж 
курсу та 
іспитами 
становить 
приблизно 
50/50. Есе 
використовує
ться рідко як 
форма 
оцінювання. 

оцінювання студентів 
на всіх рівнях, щоб 
створити систему 
тестів, які мають бути 
валідними, надійними 
та справедливими. 

положення, 
спрямовані на 
підвищення 
ефективності 
оцінювання 
студентів відповідно 
до системи ЄКТС.  

 Оцінка в 
переважній 
більшості 
заснована на 
оцінці знань 
вивченого 
матеріалу, по 
суті 
запам'ятовува
нні 
фактичних 
знань. Оцінка 
не перевіряє 
розуміння та 
застосування 
цих знань. 

Вправи, що включають 
важливі м’які навички 
(групова робота, усний 
та письмовий 
правовий захист 
тощо), повинні бути 
предметом оцінки. 

Запроваджені значні 
зміни у методах 
оцінювання на 
факультеті. Як щодо 
іспитів, так і щодо 
завдань на заняттях, 
які включають 
вправи із 
застосуванням 
м’яких навичок -  
запроваджені до 
системи оцінювання.  

 

  Тренінг для викладачів 
з  методики 
тестування, включно з 
розробкою 
екзаменаційних 
питань, які мають в 
своїй основі проблему. 

У 2015/16 році для 
викладачів 
факультету 
проведена серія 
тренінгів з питань 
методології 
тестування у 
співпраці з Проєктом 
USAID «Справедливе 
правосуддя» та 
експертами.  

 

 Комп’ютериз
овані іспити 
широко 
використову
ються 
викладачами, 
вони лише 
перевіряють 
запам'ятовува
ння знань, а 
усні іспити не 
мають 
об'єктивних 
критеріїв та 

Комп’ютерне 
тестування має 
доповнюватися 
тестами, які 
перевіряють 
застосування знань та 
розвиток здібностей 
критичного мислення. 

Письмові іспити, усні 
іспити, практичні 
вправи, вправи на 
критичне мислення 
активно 
запроваджуються в 
навчальні програми, 
а обсяг використання 
комп’ютерного 
тестування суттєво 
зменшився.  
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способів 
впровадження
. 

 Факультетськ
а система 
надання 
студентам 
переліку 
можливих 
питань - не 
найкращий 
метод оцінки. 

Питання для іспитів 
повинні бути 
перевірені та оцінені 
на однаковий рівень 
складності по всьому 
факультету. 

Методи тестування 
переглянуті та 
покращені в межах 
всього факультету.  

 

 Оцінювання 
на 
юридичному 
факультеті є 
шаблонним і 
не сприяє 
формуванню 
важливих 
навичок 
вирішення 
проблем та 
критичного 
мислення. 

Слід розглянути такі 
методи оцінювання, як 
написання есе та 
іспити з 
використанням 
законодавства та 
судової практики (open 
book exams). 

Розглянуто та 
затверджено.  

 

4. Забезпечення 
якості 
викладацького 
складу. 

    

4.1: Факультет 
має процедуру 
добору та 
постійного 
оцінювання 
викладачів, 
включаючи 
студентське 
оцінювання. 

Процес 
добору є 
послідовним, 
але створює 
одномірний 
викладацький 
склад. 

Практичний досвід 
повинен бути одним із 
критеріїв, що 
враховуються при 
наймі викладачів. 

Практичний досвід – 
це один із критеріїв, 
які 
використовуються 
під час найму 
викладачів. Поважні 
члени викладацького 
складу мають 
практичний досвід, 
яким вони діляться зі 
студентами.  

 

 Низька 
оплата праці 
та велике 
навантаження 
ускладнюють 
набір 
персоналу. 

   

 Не існує 
єдиних 
критеріїв 
оцінки 
викладацьког
о складу та 
регулярної 

Повинні бути 
розроблені критерії 
оцінювання викладача, 
які відображають весь 
обсяг обов'язків 
викладача. 

У 2019 році 
проведене 
комплексне 
оцінювання 
викладацького 
складу за усіма 
критеріями. Цей 
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оцінки якості 
викладання. 

критерій враховує 
весь обсяг обов’язків 
викладача.  

  Постійне оцінювання 
викладачів має бути 
інтегровано в систему 
забезпечення якості. 

Інтегровано.   

 Відсутня 
оцінка 
студентами 
викладацьког
о складу. 

Студенти повинні 
регулярно та анонімно 
оцінювати 
викладацький склад, а 
результати повинні 
оприлюднюватися 

З 2019 року на 
факультеті 
запроваджене 
оцінювання 
студентами. 
Студенти-аспіранти 
регулярно проходять 
опитування щодо 
свого досвіду на 
факультеті.   

Ці 
процедури 
оцінювання 
студентами 
не були 
формалізова
ні, але це 
планується 
зробити.   

 Відносини 
студент / 
викладач є 
дуже 
формальними
, що 
призводить 
до 
обмеженого 
спілкування 
та відсутності 
розвитку 
критичного 
мислення. 

 Відбулася зміна 
культури щодо 
природи відносин 
між студентами і 
викладачами, та 
факультет вжив 
заходів для 
покращення 
контактів між 
викладачами і 
студентами, у тому 
числі більше заходів, 
які разом збирають 
студентів, викладачів 
та адміністрацію, 
включаючи 
проведення 
соціальних та 
святкових заходів; 
підвищення рівня 
обізнаності; 
спортивні заходи; 
залученість до 
студентських груп та 
клубів і програму 
Наставництва.  

 

 Мало 
викладачів 
мають 
практичний 
досвід у 
галузі права, 
що 
призводить 
до надмірного 
переважання 
теорії над 

Залучайте практиків з 
реальним досвідом для 
викладання 
відповідних занять на 
факультеті. 

Наразі на 
юридичному 
факультеті 
викладають 56 
практикуючих 
правників, суддів, 
адвокатів, 
юридичних радників, 
нотаріусів. До того 
ж, факультет 
регулярно 
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практикою. організовує події для 
студентів, щоб 
забезпечити їхню 
комунікацію з 
практикуючими 
правниками.  

4.2 Чітко 
встановлені та 
оприлюднені 
обов'язки 
педагогічного 
персоналу. 

Не вистачає 
конкретної 
опублікованої 
політики 
щодо 
обов'язків 
вчителя. 

Факультет повинен 
встановити та 
оприлюднити чіткі 
критерії щодо 
обов'язків 
викладацького складу. 

Посадові інструкції 
та критерії обов’язків 
викладачів закріплені 
в Статуті 
університету та 
внутрішніх 
положеннях.  

 

5. Навчальна 
програма, 
методики 
викладання, 
навчальні 
ресурси та 
підтримка 
студентів. 

    

5.1: 
Навчальний 
план ефективно 
готує студентів 
до правничої 
кар’єри. 

Факультет 
ефективно 
подає 
юридичні 
знання, але 
навчальна 
програма не 
дає базових 
юридичних 
навичок, 
необхідних 
для 
юридичної 
практики. 

Навчальну програму 
слід переглянути, 
виходячи з наступних 
цілей: Мінімум 30%  
до 50% усіх дисциплін 
мають бути 
вибірковими. 

Наразі 25% 
дисциплін на 
факультеті є 
вибірковими. 
Розробляються 
додаткові вибіркові 
дисципліни, 
особливо ті, які 
стосуються 
юридичних навичок 
та практичної 
юридичної освіти. 

 

  Слід пропонувати 
дисципліни, що 
розвивають базові 
юридичні навички, які 
охоплюють юридичне 
обґрунтування; методи 
дослідження, правове 
письмо та усний 
правовий захист. 

На факультеті 
відбулися значні 
культурні зміни. 
Визнані необхідність 
та цінність 
практичної 
юридичної освіти, та 
вона наразі 
впроваджується.  

 

  Слід докласти 
максимум зусиль, щоб 
включити практичний 
елемент у кожен курс 
для доповнення теорії. 

Практичні елементи 
були додані чи 
додаються до 
дисциплін на 
факультеті.  

 

 Навчальній 
програмі 
бракує 
гнучкості, 
оскільки всі 

 Існує більша 
гнучкість щодо 
вибору дисциплін та 
спеціалізованих 
програм студентами.  
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курси є 
обов’язковим
и та не 
дозволяють 
будь-якої 
спеціалізації 
студентів. 

 Не вистачає 
практичних 
юридичних 
дисциплін, 
особливо в 
програмі 
бакалаврату. 

Факультет має 
визнати, що бажано 
надавати академічне 
оцінювання для 
занять, що значно 
розвивають навички. 

Факультет визнав 
важливість розвитку 
навичок, та заняття 
були змінені або 
були додані 
додаткові 
дисципліни, які 
відображають цю 
зміну.  

 

  Факультет повинен 
наймати правників для 
викладання або участі 
у практичних курсах. 

Факультет це зробив. 
Наразі на факультеті 
викладають 56 
практикуючих 
правників.  

 

 Наразі 
програми 
практики не є 
ефективними 
у 
забезпеченні 
гарного 
досвіду 
навчання 
студентів. 

Програму стажування 
слід розробляти 
шляхом розширення 
прийнятних закладів 
та вибору чітких 
критеріїв та цілей 
навчання для 
практики. 

Список установ, 
прийнятних для 
програм практики, 
розширено, та є 
кращі чіткі критерії 
та навчальні 
результати щодо 
цього досвіду.  

 

  Факультет повинен 
слідувати найкращим 
практикам роботи 
юридичних клінік, 
залучаючи практиків 
до роботи із 
студентами. 

Практикуючі 
правники залучені до 
роботи клініки та 
доступні, щоб 
допомагати 
студентам, які 
працюють у клініці.  

 

5.2: 
Застосування 
сучасних 
методик 
викладання. 

Викладання 
залишається 
переважно 
лекційним та 
неінтерактивн
им. 

Викладачі факультету 
повинні пройти 
комплексне навчання з 
сучасних 
інтерактивних методів 
викладання для 
юридичного закладу. 

На факультеті 
проведено 
щонайменше 7 
тренінгів з 
інтерактивних 
сучасних методів 
викладання, у тому 
числі один, 
організований ще 
Проєктом USAID 
«Справедливе 
правосуддя».  

 

  Майбутні дизайн та 
обладнання класів має 
більше 
передбачати\дозволяти 

Кількість аудиторій 
із повним 
мультимедійним 
функціоналом на 
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застосування 
інтерактивних методів 
навчання. 

факультеті зросла, і 
продовжує зростати 
за наявності коштів.  

  Групова робота 
повинна бути 
невід’ємною та 
очікуваною частиною 
досвіду юридичної 
освіти та включатися в 
заняття. 

«Лабораторні» 
заняття були 
запроваджені для 
збільшення 
використання 
групової роботи і 
критичного мислення 
під час занять.  

 

  Факультет повинен 
заохочувати до участі 
у діяльності, 
заснованої на 
практичних навичках, і 
ці зусилля слід 
підтримувати. 

Навики вважаються 
важливим аспектом 
юридичної освіти, 
навчання навикам 
суттєво розширено, 
та це питання має 
підтримку 
керівництва 
юридичного 
факультету.  

 

 Формальна 
атмосфера 
факультету 
обмежує 
ефективність 
інтерактивни
х методів та 
розвиток 
критичного 
мислення. 

Формат занять, який є 
занадто формальним, 
слід змінити, щоб 
забезпечити більшу 
взаємодію та розвиток 
критичного мислення. 

Більш інтерактивна 
взаємодія між 
студентами і 
викладачами та 
вправи на 
застосування 
критичного мислення 
впроваджуються у 
процес навчання.  

 

 Навантаженн
я для 
викладання та 
студентів 
занадто 
великі. 
Забагато часу 
витрачається 
в аудиторії і 
недостатньо 
часу на 
самостійне 
навчання. 

Співвідношення 
аудиторного навчання 
та часу для 
самостійного роботи 
слід скоригувати, щоб 
забезпечити більше 
часу для самостійного 
навчання. 

Наразі 
співвідношення між 
аудиторним 
навчанням та 
самостійною 
роботою є таким – 
40% аудиторного 
навчання і 60% 
самостійного 
навчання.  

 

5.3: Адекватні 
та відповідні 
ресурси для 
навчання 
студентів. 

Ресурси 
доступні, але 
вони є 
одновимірни
ми та 
базуються на 
теорії. Мало 
можливостей 
для 
індивідуально

Перелік літератури 
слід відредагувати, 
щоб включити 
практичні матеріали 
для використання на 
заняттях. 

Практичні вправи 
тепер включені до 
підручників та 
матеріалів для 
занять.  
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го 
дослідження 
або вивчення 
чи розвитку 
самостійних 
дослідницьки
х навичок. 

  Для кожного курсу 
студентам слід надати 
розширений перелік 
спеціалізованої 
літератури, крім 
підручників, щоб 
заохотити самостійні 
дослідження. 

У студентів є доступ 
до більшої кількості 
матеріалів, та 
студентів заохочують 
до проведення 
самостійних 
досліджень.  

 

 Бібліотека - 
це чудовий 
ресурс, але 
вона повинна 
розширити 
спектр 
джерел для 
самостійних 
досліджень 
студентів. 

 Бібліотека і надалі 
слугує ресурсом для 
студентів, і спектр 
онлайн джерел та 
джерел на сайті 
розширено.  

 

6.Адмініструван
ня та 
інформаційні 
системи 

    

6.1: Процес 
навчання  
ефективно 
керується та 
добре 
адмініструється
. 

Факультет 
має потужне 
адміністратив
не ядро, що 
може 
становити 
слабку 
сторону, 
оскільки 
створює 
середовище, 
яке не є 
сприятливим 
для творчого 
мислення 
щодо 
викладання та 
навчання, а 
також не 
орієнтоване 
на 
реформуванн
я. 

 Забезпечення якості 
юридичної освіти та 
студентоцентричне 
навчання є значними 
культурними змінами 
у правничій школі, 
що визнає та 
впроваджує 
необхідні реформи.  

 

 Спілкування 
зі студентами 

Слід створити та 
використовувати базу 

Ефективність 
спілкування зі 
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не є сильною 
стороною 
факультету. 

даних електронних 
адрес студентів для 
підвищення 
ефективності 
спілкування зі 
студентами. 

студентами суттєво 
покращилася, 
включаючи 
використання 
корпоративної 
електронної пошти 
для студентів та 
просування 
факультету у 
соціальних мережах.  

  Вебсайт слід 
продовжувати 
розвивати як ресурс 
для збору всієї 
інформації 
юридичного 
факультету для всіх 
ключових груп. 

Сайт факультету 
активно розвивають 
як ресурс для 
студентів, викладачів 
та зовнішніх 
зацікавлених сторін. 

 

 Відносини 
між 
студентами та 
викладачами 
є занадто 
формальними
, і тут має 
бути більше 
можливостей 
для участі 
студентів у 
розвитку 
юридичного 
факультету. 

Слід розширити 
використання 
представників 
студентів у 
студентському 
самоврядуванні та 
використовувати 
консультативні групи 
студентів. 

Розширено роль 
студентів через їх 
участь у житті 
факультету та у 
студентських 
комітетах, 
студентському 
самоврядуванні, 
організаціях 
студентів та заходах.  

 

  Адміністраторам, 
деканам, кафедрам та 
викладачам слід 
вивчити можливості 
менш формальної 
взаємодії зі 
студентами. 

Організовані 
численні події та 
можливості для 
взаємодії між 
адміністрацією/ 
викладацьким 
складом та 
студентами. У цій 
сфері відбулися 
значні зміни в 
культурі.  

 

6.2: 
Ефективний 
процес збору, 
аналізу та 
використання 
відповідної 
інформації для 
ефективного 
управління. 

Збір 
інформації 
здійснюється 
не 
оптимальним 
способом. 
Зусилля 
докладаються 
до 
збільшення 
збору 

Он-лайн інформаційну 
систему слід 
продовжувати 
розробляти та 
впроваджувати з 
метою усунення 
обсягів паперової 
інформації та 
збільшення доступу до 
інформації при 
збереженні належної 

В університеті та на 
факультеті 
запроваджено низку 
онлайн та 
електронно- 
інформаційних 
послуг, як у цілях 
адміністрування, так 
і для студентів і 
науково-
викладацького 
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інформації в 
електронному 
вигляді. 

безпеки інформації. складу.  

7. Публічність 
інформації 

    

7.1: Постійне 
оприлюднення 
актуальної, 
неупередженої 
та об'єктивної 
інформації. 

В даний час 
пріоритет не 
надається 
оприлюдненн
ю інформації 
про 
факультет, 
програми чи 
вимоги. 

Вебсайт слід 
вдосконалити як 
завершений, 
доступний для всіх 
Інтернет-ресурс 
інформації про 
юридичний факультет. 
Вебсайт має мати 
англомовну версію. 

Вебсайт суттєво 
покращено, та він 
використовується як 
цінний ресурс.  

 

 Зовнішні 
стосунки з 
потенційними 
студентами, 
випускникам
и та 
працедавцями 
не є 
достатньо 
розвиненими. 

Слід створити офіс 
зовнішніх зв’язків. 

Попри значний 
прогрес у просуванні 
зовнішніх зв’язків 
факультету, такий 
офіс не створено. 

 

 Відносини з 
міжнародним
и партнерами 
недостатньо 
підтримуютьс
я та 
розвиваються
. 

 Відбулося значне 
розширення 
міжнародних 
партнерств та 
проєктів впродовж 
останніх 5 років. 
Міжнародні проєкти 
пріоритизуються та 
підтримуються на 
факультеті.  

 

 
2. КОМЕНТАР 

З-поміж усіх правничих шкіл, які проходили зовнішнє оцінювання, у Львівського 
національного університету імені Івана Франка було найбільше часу, щоб відреагувати на 
рекомендації та запровадити зміни, які б відповідали результатам, ключовим висновкам і 
рекомендаціям проведеного оцінювання. У результаті цього, здається, що найбільше змін з-
поміж всіх чотирьох правничих шкіл відбулося саме тут. 
 
Відбулися значні зміни в культурі юридичного факультету, та ця культурна зміна суттєво 
вплинула на реформи, реалізовані впродовж останніх п’яти років. Перша із цих культурних 
змін – це відданість студентоцентричній освіті із чітким акцентом на забезпеченні якості та 
підготовці студентів до успішної кар’єри у правничій сфері. Це включає зосередження 
уваги на важливості якісного викладання із використанням інтерактивних методів 
викладання, розроблених методів проведення іспитів та активної участі студентів у процесі 
ухвалення рішень, плануванні та оцінюванні на юридичному факультеті. Іншою важливою 
зміною стало визнання важливості практичної юридичної освіти на юридичному 
факультеті не лише шляхом додавання вибіркових дисциплін, а й шляхом внесення змін до 
існуючих дисциплін для включення більш практичних вправ, розроблених із метою 
розвитку таких навичок, як критичне мислення, командна робота, вирішення проблем, а 
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також усне та письмове адвокатування. Важливість та підтримка здобуття міжнародного 
досвіду також є важливою культурною зміною. 
 
Говорячи про фактори, які вплинули на реалізовані зміни, респонденти наголошували на 
певних важливих моментах. Першим фактором є процес зовнішнього оцінювання, а також 
кінцевий звіт із ключовими висновками та рекомендаціями, більшість із яких запроваджено 
впродовж останніх п’яти років. Додатковим фактором, який вплинув на зміни, є 
запровадження нових вимог для акредитації навчальних програм за спеціальністю 081 
«Право». Ці вимоги відповідають критеріям оцінювання, оскільки вони ґрунтуються на тих 
самих Стандартах вищої освіти та наголошують на тих самих очікуваннях. Насправді, 
однією з переваг участі у процесі оцінювання для Львівського національного університету 
імені Івана Франка стало те, що це підготувало його до реагування на зміни, необхідні для 
дотримання нових акредитаційних вимог. Інакше кажучи, завдяки процесу оцінювання він 
вже рухався у тому напрямку, який був визначений новими вимогами. Іншим фактором, 
який вплинув на зміни, є посилення конкуренції у сфері вищої юридичної освіти та 
бажання приваблювати кваліфікованих студентів для вступу на юридичний факультет.2 
 
Обсяг змін на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана 
Франка є широким, значним та вражаючим. Частково це стало можливим завдяки активній 
участі та прийняттю зазначених культурних змін всіма заінтересованими сторонами: 
студентами, адміністрацією, викладачами, випускниками та роботодавцями у правничій 
сфері. Попри те, що цей університет працює вже давно, керівництво факультету, 
починаючи з 2015 року, заслуговує на визнання з огляду на повне прийняття тих змін, які 
дійсно можуть вплинути на якість юридичної освіти в університеті, а кожна з груп 
заінтересованих осіб заслуговує на визнання за активну участь у складному процесі 
реалізації змін. Таку співпрацю, культурні зміни та реформи потрібно продовжувати та 
заохочувати і надалі.   

                                            
2 Львів є також домівкою для Українського католицького університету, в якому є дуже високо 
розвинена магістерська програма з прав людини, і лише у 2020 році там започатковано нову 
бакалаврську програму за спеціальністю 081 «Право». Для отримання детальнішої інформації про 
УКУ див. Розділ VII. 



 

 25 

 
B. ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА  

 
У 2015 році зовнішнє незалежне оцінювання з використанням первинної Методики 
проводилося у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 
Чернівцях, Україна. Заклад відвідано 18–22 травня 2015 року. До складу команди входили 
два міжнародні експерти: Томас Спіді Райс та Фінлей Янг, а також два місцеві експерти: 
Мирослава Антонович та Олена Овчаренко. Після проведення оцінювання підготовлено 
звіт, який представлено на розгляд юридичного факультету у Чернівцях. Копію цього звіту 
можна отримати за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/120Nu0HexXO0WiW9GE0bKZuzjixaIUbbe.  
 

1. МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  

 

Елементи Ключові 
висновки 

Рекомендації Вжиті заходи Примітки 

Елемент 1. 
Політика 
внутрішнього 
забезпечення 
якості 

    

1.1. 
Навчальний 
заклад має 
чітку політику, 
відповідні 
процедури, 
структури та 
процеси 
забезпечення 
якості освіти.   

Існує чітка 
загальна 
система, але 
вона 
недостатньо 
деталізована і 
здебільшого 
недієва для 
якісного 
викладання. 
Забезпечення 
якості освіти 
є залежним 
від особистих 
ініціатив 
керівників 
кафедр.  
Не існує 
якоїсь 
стандартизова
ної форми чи 
методу оцінки 
викладача/кур
су, яку могли 
би анонімно 
заповнювати 
деякі чи усі 
студенти, для 
кожного 
курсу 

Юридичному 
факультету варто 
розробити власну 
деталізовану 
систему 
забезпечення 
якості освіти. При 
створенні такої 
системи і загалом 
при виробленні 
механізмів 
забезпечення 
якості, факультету 
слід культивувати 
інституційну 
культуру, яка 
визнає і сприяє 
реалізації 
концепції 
внутрішньої 
самооцінки. Така 
оцінка має також 
бути базою, на 
основі якої 
факультет 
визначає і 
періодично 
перевіряє 
конкретні цілі для 
свого 

У результаті 
проведення 
оцінювання ЧНУ 
вжив ряд заходів, 
спрямованих на 
покращення 
контролю якості, у 
тому числі прийняв 
чіткіші настанови 
щодо академічної 
свободи, навчання та 
освіти викладачів, 
модернізації 
юридичної освіти 
відповідно до 
сучасних стандартів 
із наявністю 
постійного процесу 
перегляду комісією, 
оцінювання всіх 
дисциплін 
студентами 
наприкінці кожного 
семестру, а також 
активну та незалежну 
систему академічної 
та студентської 
доброчесності, яка 
ґрунтується на 
розробленому та 

Декан 
повідомляє про 
те, що спершу 
цим змінам 
чинили опір, 
проте зараз 
викладачі 
прийняли 
зміни, є більш 
задоволеними 
своїм 
викладанням та 
взаємодією зі 
студентами, а 
також 
вважають, що 
якість освіти в 
університеті 
значно 
покращилася.   
Стандарти при 
вступі посилені 
та стали 
вищими, та 
академічний 
рейтинг 
університету в 
Україні значно 
покращився. 
Під час 
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наприкінці 
кожного 
семестру. 

стратегічного 
плану, засоби 
досягнення цілей 
та успішність у 
досягненні цілей. 
Система 
забезпечення 
якості освіти має 
включати 
процедури щодо 
проведення 
систематичного 
анонімного 
оцінювання 
кожної 
дисципліни, а 
також періодичне 
оцінювання 
студентами 
викладачів/курсів. 

затвердженому 
Морально-етичному 
мінімумі (кодекс 
честі).  

інтерв’ю 
заступники 
декана, 
викладачі, 
студенти та 
випускники 
підтвердили, 
що ці 
покращення 
дійсно 
відбулися.  

1.2 Заклад має 
культуру, що 
визнає 
важливість 
якості та 
забезпечення 
якості освіти в 
освіті.   

На 
формальному 
рівні 
юридичний 
факультет 
забезпечує 
надання 
організованої, 
системної та 
повної 
юридичної 
освіти. Однак 
організаційні 
імперативи і 
дотримання 
формальних 
вимог, 
здається, 
домінують 
над 
діяльністю по 
вдосконаленн
ю якості 
юридичної 
освіти. 
Факультет не 
ставить перед 
студентами 
достатньо 
завдань в 
плані 
критичного 
аналізу, а 

Керівництву 
факультету варто 
заохочувати 
заінтересовані 
сторони 
замислюватися 
про “якість” як 
постійний процес 
та намагатися 
розвинути 
"культуру якості".  
Юридичному 
факультету слід 
виходи в першу 
чергу з того, що 
місія факультету 
та скеровані на її 
виконання цілі 
мають сприяти 
виробленню 
спільного 
розуміння серед 
працівників того 
типу освіти, який 
взявся надавати 
цей заклад. 
Прагнення до 
вдосконалення 
має стати основою 
усіх ініціатив. 

Інтерв’ю та 
документи 
демонструють, що 
«культура якості» 
запроваджена та 
укорінилася на 
юридичному 
факультеті ЧНУ. Усі 
сторони 
повідомляють про 
сильне відчуття 
покращення та 
гордості за ці 
досягнення, а також 
відданість 
подальшому аналізу 
та покращенню. 
Забезпеченню якості 
на юридичному 
факультеті сприяє 
низка заходів, 
вжитих після 
оцінювання 2015 
року, які стосуються 
таких тем: Морально-
етичний мінімум 
(кодекс честі) та 
забезпечення його 
виконання, 
академічна 
успішність, 
регулярне 
оцінювання 

Декан 
повідомляє про 
те, що 
університет 
здійснює 
моніторинг 
змін на 
юридичному 
факультеті із  
моменту 
проведення 
оцінювання та 
вражений тим, 
що так багато 
змін 
реалізовуються 
або 
розглядаються 
щодо 
можливості 
реалізації на 
рівні 
університету. 
Декан 
юридичного 
факультету 
особливо 
пишається 
затвердженням 
університетом 
у 2019 році 
Морально-
етичним 
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також не 
впроваджує 
сучасних 
методів 
навчання та 
оцінки, які 
покликані 
плекати 
творчість і 
творче 
мислення 
студентів. 

викладачів та 
дисциплін 
студентами, 
запроваджені 
дослідження, 
публікації та іспити. 
Цитати з відповідних 
протоколів 
представлені у 
розділі з коментарем. 
 

мінімумом 
(кодексом 
честі) 
юридичного 
факультету, а 
також 
процесом його 
впровадження.  

1.3. 
Навчальний 
заклад має 
офіційно 
оприлюднену 
стратегію, 
внутрішні 
політики та 
процедури 
щодо 
безперервного 
процесу 
вдосконалення 
якості освіти, 
які 
передбачають 
залучення 
студентів та 
інших 
(зовнішніх) 
заінтересовани
х сторін.   

Факультет 
розробив 
“Концепцію 
вдосконаленн
я правничої 
освіти для 
фахової 
підготовки 
правника 
відповідно до 
європейських 
стандартів 
вищої освіти 
та правничої 
професії на 
юридичному 
факультеті 
Чернівецьког
о 
національного 
університету 
імені 
Ю.Федькович
а" 
(Концепцію). 
Документ є 
позитивним, 
але  потребує 
доопрацюван
ня. Система 
поліпшення 
якості освіти 
потребує 
впровадження 
системного 
механізму з 
набором 
конкретних 
показників 
або загальних 
стратегічних 

Наявна Концепція 
має стати 
відправною 
точкою для 
загально 
факультетського 
процесу 
консультацій із 
залученням всіх 
сторін до 
самооцінювання і 
стратегічного 
планування, під 
час якого загальна 
місія факультету, 
його мета і цілі, 
спрямовані на 
досягнення цієї 
місії, можуть далі 
розвиватися, 
конкретніше 
визначатися, із 
окресленням 
часових рамок для 
досягнень.  
Ця концепція, чи 
стратегічний план, 
який має 
виникнути на її 
основі, повинні 
зосереджуватися 
на активному 
“живому” 
документі, який, 
однак – не буде 
фіксованим і 
постійним, але 
буде регулярно 
оновлюється у 
відповідності до 
результатів 

Юридичний 
факультет ухвалив 
стратегічний план 
розвитку та 
регулярно переглядає 
цей план і процес 
його впровадження. 
Це призвело до 
значного покращення 
навчальних програм і 
стандартів із метою 
дотримання 
стандартів і цілей 
Європейського 
простору вищої 
освіти та створення 
сучасних методів 
викладання, котрі 
можна адаптувати. 
Процедури, 
розроблені в 
результаті постійного 
процесу перегляду, 
призвели до ряду 
змін та покращень, 
таких як додавання 
дисциплін із прав 
людини, 
впровадження питань 
прав людини у всі 
дисципліни, які 
викладаються, 
збільшення кількості 
можливих 
вибіркових 
дисциплін і 
додавання нових 
програм із медіації та 
міжнародного права. 
ЧНУ – це єдиний 
великий юридичний 

Приклад: 
Протокол №12. 
(2 березня 2020 
року). Про 
Рекомендацію 
Rec (2019) 5 
Комітету 
міністрів Ради 
Європи 
державам-
членам про 
систему 
Європейської 
конвенції з 
прав людини в 
університетські
й освіті та 
професійній 
підготовці 
(Ухвалено 
Комітетом 
міністрів 16 
жовтня 2019 
року на 1357-й 
сесії 
Заступників 
міністрів).  
Права людини 
повинні бути 
спеціальною 
дисципліною та 
інтегровані в 
якомога більшу 
кількість 
дисциплін на 
бакалаврському 
рівні. Походить 
як з 
оцінювання, 
так і з типової 
навчальної 
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цілей. внутрішньої 
самооцінки.  

факультет в Україні, 
який пропонує права 
людини як 
дисципліну, що 
вивчається на 
першому курсі. 

програми 
юридичного 
факультету. 
 

Елемент 2. 
Затвердження, 
моніторинг і 
періодичний 
перегляд 
програм 
навчальних 
дисциплін та 
вимог до 
освітньо-
професійних 
рівнів 

    

2.1 Заклад має 
формальні 
механізми 
затвердження, 
періодичного 
перегляду і 
моніторингу 
програм та 
вимог до 
освітньо-
професійних 
рівнів. 

На 
юридичному 
факультеті 
існують 
механізми 
затвердження, 
перегляду та 
моніторингу 
навчального 
плану й 
програм 
курсів, але ці 
механізми не 
є 
оптимальним
и. Вони 
значною 
мірою 
покладаються 
на 
суб’єктивну 
оцінку 
кафедральних 
комісій та 
завідувачів 
кафедр. 
Процедура 
моніторингу 
навчальних 
програм і 
освітньо-
професійних 
рівнів 
обмежена за 

Факультету слід 
напрацювати чітку 
та ефективну 
процедуру для 
перегляду курсів, 
що викладаються. 
Слід розробити 
позитивні та 
мотивуючі 
рекомендації 
щодо 
вдосконалення 
кожного курсу й 
сформувати 
очікування, що 
курси за участі 
колективу будуть 
переглядатися 
щороку і 
вдосконалюватися
. Викладачам 
варто намагатися 
зазначати у 
навчально-
методичних 
комплексах 
якомога 
різноманітніші 
джерела, що 
можуть допомогти 
у викладанні 
дисципліни. Слід 
розробити окремі 
навчально-

ЧНУ досягнув 
значного прогресу в 
цьому напрямі. По-
перше, необхідно 
було співпрацювати 
із викладачами, щоб 
досягнути 
порозуміння щодо 
значення поняття 
«академічна 
свобода». Багато 
викладачів, які вже 
працюють тривалий 
час, вважали, що це 
означає повну 
свободу, і опиралися 
спробам закладу бути 
частиною процесу 
розробки дисципліни. 
По-друге, вони 
необхідно було 
проводити зустрічі з 
викладачами та вести 
діалог задля 
досягнення 
порозуміння, яке б 
зважало на 
академічну свободу, 
але й також 
приймало 
інституційний нагляд 
із метою 
забезпечення 
взаєморозуміння та 

Протокол №3 
(30 жовтня 
2015 року).  
Про природу і 
зміст 
академічної 
свободи 
викладача-
правника. 
Перше 
оцінювання 
після наших 
рекомендацій. 
Положення 
протоколу про 
академічну 
свободу 
визначає, що 
академічна 
свобода – це не 
те ж саме, що і 
повна свобода. 
Рішення: 1. 
Взяти до  
відома 
інформацію 
завідувачів 
кафедр та 
декана 
факультету про  
природу і зміст 
академічних 
свобод 
викладача-
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обсягами. 
Продукти, що 
їх виробляють 
викладачі, є 
предметом 
оцінювання з 
боку їх колег 
та 
адміністрації, 
але чіткі 
критерії для 
такого 
оцінювання 
наразі 
відсутні. 
Навчально-
методичні 
комплекси 
для студентів 
не містять 
прикладів з 
практики. Не 
зрозуміло, чи 
усі завідувачі 
кафедр 
вимагають 
такі навчальні 
ситуації 
(кейси) до 
усіх курсів і 
хто 
відповідальни
й за їхній 
перегляд.  

методичні 
комплекси для 
письмових робіт 
студентів 
(курсових та 
магістерських 
робіт). Внутрішню 
бюрократію у цих 
процесах слід 
звести до 
мінімуму, і кожен 
викладач повинен 
мати якомога 
більше свободи у 
розробці курсів, 
складанні 
робочого 
тематичного 
плану і виборі 
матеріалів для 
курсу. 
 

впровадження 
академічної 
успішності і 
стандартизації.  
 
Ці зустрічі призвели 
до ухвалення 
Протоколу №3 (30 
жовтня 2015 року), 
який став підґрунтям 
для досягнення 
більшості цілей із 
рекомендацій, 
наданих у результаті 
оцінювання. 

правника. 
2.  
Констатувати, 
що академічна 
свобода 
викладача 
немає нічого 
спільного із  
свавіллям  і  
повинна  бути  
спрямована  на  
забезпечення  
якісної  фахової  
підготовки 
студентів-
правників. 
3.  
Основоположн
ими  
критеріями  
змісту  
академічної  
свободи  
викладача  
юриста  є  
кваліфікаційні  
вимоги  
Стандарту  
підготовки  
фахівця-
правника  
відповідного 
рівня. 
4.  Вважати  за  
необхідне  
постійно  
тримати  в  полі  
зору  кафедр  
питання  
академічної  
свободи  
викладача-
правника  та  
систематично  
обговорювати  
окремі її 
аспекти на 
засіданні 
кафедр.  

Елемент 3. 
Добір та 
оцінювання 
студентів 
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3.1 Студентів 
зараховують 
до закладу на 
основі 
прозорої, 
справедливої 
процедури та 
за заслугами. 

Дворівнева 
система 
вступу на 
юридичний 
факультет з 
обмеженою 
кількістю 
бюджетних 
місць і 
набагато 
більшою 
кількістю 
студентів-
контрактників 
є прозорою і 
справедливою
. Однак 
загалом 
система 
прийому 
студентів має 
деякі вади. 
Вступ на 
факультет не 
є по-
справжньому 
конкурентно
ю 
процедурою, 
що базується 
на заслугах. 
Ця ситуація 
перебуває 
поза 
контролем 
керівництва 
факультету.  
Керівництву 
факультету 
слід віддати 
належне за 
його зусилля 
на вирішення 
проблеми 
браку 
фінансування, 
збереження 
кадрів і 
розвиток 
міцної 
місцевої 
традиції 
правничої 
освіти за 

Юридичному 
факультету варто 
більше 
рекламувати 
сильні сторони 
факультету перед 
потенційними 
студентами, аби 
залучити більше 
успішних в 
навчанні 
абітурієнтів і 
розбудувати 
партнерські 
відносини з 
європейськими 
правничими 
школами. Слід 
розробити чіткі 
рекомендації та 
критерії і, 
можливо, навіть 
запровадити 
тестування задля 
прозорого відбору 
лише найкращих 
студентів-
контрактників. 
Слід також 
розробити й мати 
у своєму 
розпорядженні 
загальну програму 
орієнтації для 
нових студентів, 
яку варто 
реалізовувати у 
перші кілька 
тижнів першого 
року навчання з 
метою допомогти 
студентам краще 
адаптуватися, 
освоїтися й 
налаштуватися на 
вивчення права 
вперше у їхньому 
житті. 

Декан, заступники 
декана, викладачі та 
студенти 
погоджуються із тим, 
що зміни, 
запроваджені ЧНУ, 
призвели до 
створення процесу 
зарахування до 
університету, який 
тепер є прозорим, 
конкурентним та 
орієнтованим на 
заслуги, а також 
перебуває переважно 
під місцевим 
контролем, особливо 
з питань, пов’язаних 
зі студентами-
контрактниками. 
Якість зарахованих 
студентів значно 
покращилася, і це 
також призвело до 
значного покращення 
позиції університету 
в національному 
рейтингу правничих 
шкіл.  Схвалення 
студентами та їхня 
думка з приводу цих 
позитивних змін 
підтверджуються тим 
фактом, що 
зменшився обсяг 
переведень студентів 
до інших правничих 
шкіл, а натомість 
зараз студенти 
намагаються 
перевестися до ЧНУ. 
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останні роки. 
Юридичний 
факультет є 
популярною 
та 
престижною 
навчальною 
інституцією у 
регіоні з 
доброю 
репутацією 
професорсько
-
викладацьког
о складу. 

3.2 Студенти 
закладу 
оцінюються за 
опублікованим
и критеріями, 
положеннями 
та 
процедурами, 
які 
застосовуютьс
я послідовно. 
 

Система 
оцінювання, 
яка 
застосовуєтьс
я на 
факультеті, є 
проблемною з 
огляду на 
кілька 
причин.  
Іспити 
переважно 
проводяться в 
усній формі, 
що принаймні 
частково 
зумовлено 
тим, що 
оцінка 
письмових 
робіт не 
включена до 
навантаження 
викладача. 
Надмірна 
прихильність 
до усних 
іспитів не 
відповідає 
сучасному 
передовому 
досвіду 
сучасної 
вищої освіти. 
Існує 
рейтингова 
система 
оцінки 

Факультету варто 
змінити свій 
підхід до іспитів, 
зменшивши 
частку усних 
іспитів і надавши 
більшу роль 
письмовим 
іспитам для 
викладу варіантів 
вирішення 
завдань, 
пов’язаних із 
конкретними 
проблемами та 
сценаріями. 
Аналогічно, 
розширені есе, які 
вимагають 
проведення 
незалежних 
досліджень, 
повинні 
регулярніше 
застосовуватись в 
оцінюванні 
студентів.  
Іспити мають 
відповідати 
природі та цілям 
навчальних 
дисциплін. 
Викладачі мають 
бути готовими 
пояснити, чому в 
їхніх дисциплінах 
краще спрацьовує 
обраний метод 

У 2016 році 
юридичний 
факультет 
проголосував за те, 
щоб перейти на 
обов’язкове 
комп’ютерне 
тестування із метою 
зменшення 
залежності від усних 
іспитів та їх 
суб’єктивності. На 
початку це становило 
орієнтовно ½ 
тестування помірної 
якості, але до 2019 
року якість 
тестування значно 
зросла, і об’єктивні 
іспити із 
використанням 
комп’ютерів 
запроваджені більш 
широко.  
Недоліком є те, що 
більше студентів не 
отримували 
прохідний бал, 
оскільки вони не 
дуже уважно 
навчалися, якщо 
взагалі вчили щось. 
Це спершу призвело 
до прохання 
зменшити кількість 
об’єктивних тестових 
завдань, але 
адміністрація 
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студентів. 
Оцінки за 
модулі та 
іспити 
оприлюднюю
ться і 
вивішуються 
на рекламній 
дошці. Дані 
анонімних 
опитувань 
студентів і 
випускників 
нерідко 
містять згадки 
про існування 
корупції, 
особливо у 
виставленні 
оцінок. Слід 
зауважити, 
що про 
корупцію 
більше 
згадували 
випускники, а 
не студенти. 
Або перші 
почуваються 
більш 
впевнено у 
вираженні 
своїх 
почуттів, або 
ситуація 
поліпшилася 
в останні 
роки. 

проведення 
іспиту. Іспити слід 
планувати таким 
чином, аби 
перевірити 
широкий спектр 
навичок, зокрема, 
рівень 
теоретичних 
знань, наявність 
критичного 
мислення та 
розуміння 
відповідних 
юридичних 
конструкцій та 
процедур. Робоче 
навантаження 
викладачів слід 
вимірювати у 
реальному режимі 
часу, у 
відповідності до 
кількості роботи, 
яку насправді 
було виконано, 
включаючи 
значний час, 
витрачений на 
підготовку 
завдань на іспити 
та модулі, оцінку 
робіт і проведення 
консультацій зі 
студентами після 
пар чи в он-лайн 
режимі.  
Вивчення різних 
сучасних методів 
оцінювання може 
дати значні 
преваги багатьом 
викладачам. 

відмовилася. У 
результаті деякі 
викладачі 
звільнилися з ЧНУ, 
але ті, хто лишився, 
плюс ново наймані 
викладачі покращили 
свої навики 
викладання, щоб 
відповідати 
суворішим 
критеріям, і студенти 
тепер зосереджують 
більше уваги на 
навчанні, щоб могти 
здати іспити. 
Викладачі та 
студенти 
повідомляють про 
вищий рівень 
задоволеності, 
оскільки вони бачать 
кращу підготовку 
студентів до занять і 
менше суб’єктивізму 
під час оцінювання 
знань. Студенти 
тепер бачать систему 
оцінювання, 
засновану на 
заслугах, і багато з 
них відчувають, що 
їхні оцінки є 
результатом їхньої 
роботи, а не 
зовнішніх, 
неналежних 
факторів. 

Елемент 4. 
Забезпечення 
якості 
викладацького 
складу 

    

4.1 У закладі є 
процедура 
відбору та 
постійної 

На факультеті 
є чіткий план 
підготовки 
викладачів 

Керівництву 
факультету варто 
було б відігравати 
активнішу роль в 

Після обговорень 
академічної свободи 
з викладачами 
адміністрація 

Протокол №4. 
(29 листопада 
2018 року).  
Про 
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оцінки 
викладачів, 
включаючи 
оцінку з боку 
студентів, яка 
забезпечує 
добру 
кваліфікацію 
та 
компетентніст
ь викладачів. 

найвищої 
кваліфікації – 
докторів 
юридичних 
наук – до 
2020 р. На 
юридичному 
факультеті 
існує 
офіційна 
процедура 
добору нових 
працівників, 
хоча 
більшість 
починає 
викладати 
одразу після 
закінчення 
університету.  
Для 
залучення 
викладачів 
ззовні 
керівництво 
може 
визначити 
майбутніх 
викладачів 
серед 
практикуючи
х юристів і 
запропонуват
и їм роботу на 
факультеті. 
Оцінювання 
викладачів 
здійснюється 
неформально. 
Якщо робота 
викладача 
вважається 
такою, що не 
відповідає 
стандартам, 
то завідувач 
кафедри надає 
цьому уваги і 
це питання 
обговорювати
меться на 
засіданні 
кафедри. 
Якщо 

оцінці досягнень 
членів 
викладацького 
складу. Результати 
цієї оцінки слід 
використовувати 
для кар’єрного 
росту викладачів 
(виділення посад 
доцентів та 
професорів).  
Університету 
варто надати 
юридичному 
факультету більше 
фінансової 
автономії. Слід 
розробити та 
затвердити чіткіші 
та детальніші 
критерії для 
оцінювання якості 
роботи викладачів 
задля зменшення 
суб’єктивності в 
оцінюванні з боку 
завідувачів кафедр 
та декана. Слід 
розглянути 
можливість 
впровадження 
процесу, коли за 
молодими/новими 
викладачами 
закріплюється 
викладач-ментор, 
роль якого полягає 
у спостереженні за 
підготовкою і 
викладанням (за 
нагоди - 
відвідуванням 
занять 
підопічного(ої)), 
який може 
порадити з різних 
питань чи 
допомагати 
вдосконалити 
роботу, а також, за 
потреби, надати 
критичні 
зауваження. 
Однак така особа 

юридичного 
факультету ЧНУ 
створила в 2017 році 
«Центр забезпечення 
якості юридичної 
освіти» із метою 
просування 
високоякісного 
юридичного 
викладання. Після 
цього був ухвалений 
Протокол №4 (29 
листопада 2018 
року), і в 2019 році 
відбулася подальша 
розробка принципів і 
процедур 
забезпечення якісної 
юридичної освіти 
задля сприяння і 
просування 
покращення 
викладання. 
В усіх студентів 
тепер є можливість 
анонімно 
використовувати 
стандартизовану 
форму оцінювання 
викладача/дисциплін
и під час чи 
наприкінці кожного 
семестру із метою 
комп’ютеризованого 
аналізу та 
оцінювання 
дисципліни і 
викладача. Онлайн 
система також 
дозволяє студентам 
анонімно надавати 
зворотний зв’язок у 
будь-який момент 
впродовж семестру 
задля визначення 
неналежної 
поведінки чи 
провалів викладача. 
Залежно від природи 
повідомлення це 
може призвести до 
оцінювання 
викладача та плану 
покращення чи 

поглиблення 
модернізації 
змісту та 
методів 
юридичної 
освіти на 
юридичному 
факультеті у 
2018/2019 
навчальному 
році. Розповідь 
декана та шлях 
модернізації 
юридичної 
освіти. Акцент 
на навчальних 
завданнях для 
студентів та 
тому, як вони 
можуть 
досягнути 
цілей 
навчальних 
завдань.  
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викладач не 
дотримується 
наданих 
рекомендацій, 
то його/її 
звільняють 
після 
завершення 
контракту.  
Не 
розроблено 
жодної чіткої 
процедури, а 
також 
визначеної 
для роботи 
системи 
відбору 
занять та 
викладачів і 
процедури 
відбору 
викладачів 
для 
здійснення 
оцінки.  
Не існує 
стандартизова
ної форми 
оцінки роботи 
викладача чи 
змісту курсу 
або методу 
оцінки, за 
допомогою 
яких усі 
студенти 
могли би 
долучитися 
до процесу 
оцінювання 
своїх 
викладачів з 
кожного 
курсу. 
Викладачі 
заповнюють 
детальний 
звіт на 
стандартному 
бланку, 
затвердженом
у 
керівництвом 

має бути 
виключена із 
процедури 
офіційного 
звітування та 
оцінки щодо її 
підопічного(ої). 
Оцінювач(і) 
мають 
неупереджено 
здійснити оцінку 
викладання та 
надати, зробити 
висновки та 
надати 
рекомендації. Усі 
студенти повинні 
мати можливість 
анонімно 
використовувати 
стандартизовану 
форму оцінки 
викладача/курсу 
наприкінці 
кожного семестру 
до моменту 
виставлення 
оцінок. Ці форми 
слід зберігати у 
нейтральної та 
незалежної особи 
до моменту 
виставлення 
оцінок, а далі 
передавати членам 
викладацького 
складу для 
ознайомлення і 
врахування під час 
самооцінки з 
метою 
вдосконалення. 

етичного 
розслідування. Попри 
те, що студенти 
спершу скептично до 
цього ставилися, 
зараз вони 
повідомляють про 
задоволеність 
процесом, оскільки 
він захищає їхню 
анонімність та дає їм 
легітимне право 
голосу щодо власної 
освіти. Викладачі 
відреагували 
покращеним 
викладанням, 
більшим 
дотриманням 
етичних стандартів та 
переконанням, що це 
підвищило рівень 
їхньої задоволеності 
викладанням та 
робочим 
середовищем. 
Запрошені викладачі 
з Румунії та Молдови 
прокоментували таке 
оцінювання якості в 
ЧНУ. Оцінювання 
2019 року, проведене 
Професором 
Сведасом з 
Вільнюського 
університету у Литві, 
спрямоване на 
визначення 
дотримання 
стандартів 
Європейського 
простору вищої 
освіти, виявило, що 
якість і змістове 
наповнення 
навчальних програм 
відповідало 
традиційним вимогам 
Європейських 
стандартів вищої 
юридичної освіти. 
Хоча оцінка 
рекомендувала 
менше вибіркових 
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університету, 
в якому 
детально 
мають 
викласти свої 
досягнення.  
Результати 
оцінки 
визначають 
суму 
преміальних, 
які 
виплачуються 
щороку. 
Проблемою є 
відсутність  
спеціалізован
ої вченої 
ради, в якій 
викладачі 
захищали б 
свої 
кандидатські 
дисертації.  
Основні теми 
академічних 
досліджень 
викладачі 
обговорюють 
на регулярних 
навчальних 
семінарах 
факультету.  
Низький 
рівень 
заробітної 
плати, 
поєднаний із 
надмірно 
високим 
викладацьким 
навантаження
м, є дуже 
серйозною 
проблемою. 
Сплачені 
студентами-
контрактами 
кошти не 
йдуть на 
задоволення 
потреб 
юридичного 
факультету, 

дисциплін та більше 
обов’язкових 
дисциплін, ЧНУ 
задоволений тим, що 
його обсяг 
вибіркових 
дисциплін відповідає 
сучасним критеріям 
викладання та дає 
студентам більше 
відповідальності 
щодо визначення 
своїх правничих та 
кар’єрних цілей. 
На жаль, університет 
продовжує поглинати 
непропорційно 
велику частку доходу 
юридичного 
факультету, при 
цьому надаючи йому 
суму, яка не дозволяє 
підвищити заробітну 
платню викладачів, 
вимагає вищого 
навантаження на 
викладачів та 
призводить до 
недостатнього 
зовнішнього 
навчання викладачів і 
відвідування 
міжнародних 
практичних 
семінарів. 
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хоча  могли б 
використовув
атися як 
додаткова 
доплата 
викладачам 
або для інших 
потреб 
факультету 
(участь у 
наукових 
конференціях, 
публікації 
тощо).  

4.2 У закладі 
повинні бути 
чітко 
визначені і 
оприлюднені 
вимоги та 
перелік 
обов’язків 
викладачів на 
забезпечення 
якості 
академічних 
програм. 

Формулюванн
я обов’язків 
на 
юридичному 
факультеті не 
зосереджено 
на розвитку 
якості та 
забезпеченні 
досконалості 
викладання, а 
більше - на 
організації 
процесу 
викладання. 
Викладачі 
повідомили 
про 
надзвичайно 
малу кількість 
часу, яка 
виділяється 
на 
оцінювання та 
зустрічі з 
кожним 
студентом. 
Викладацьке 
навантаження 
є надмірним.  
Викладачам 
потрібно 
більше часу 
на розробку 
курсів, на 
впровадження 
і адаптацію 
методики, на 
консультації 

Юридичному 
факультету варто 
надати більше 
незалежності від 
регулювання як з 
боку 
Університету, так 
і від Міністерства 
освіти. На даний 
момент 
викладацьке 
навантаження слід 
переглянути, і 
особливу увагу 
слід приділити 
роботі викладачів 
та студентів поза 
межами 
безпосереднього 
навчального 
середовища. 
Метою повинна 
стати якість, а не 
кількість. Аби 
максимально 
використати 
потенціал 
викладачів, їм 
треба дати час та 
підтримку у 
виробленні 
власних підходів 
до викладання та 
рефлексій на них, 
творчому 
мисленні та 
експериментуванн
і із новими 
підходами. 

Юридичний 
факультет ЧНУ 
успішно перейшов до 
вищої якості 
викладання та 
академічної 
успішності. Тепер 
якість є провідним 
стандартом. Це стало 
можливим переважно 
завдяки змінам, які 
просувалися 
внутрішньо 
викладачами та 
адміністрацією 
юридичного 
факультету. 
Юридичний 
факультет не здобув 
більшої автономії від 
адміністрації 
університету. Це 
призвело до меншого 
покращення щодо 
вищої заробітної 
платні для 
викладачів, 
зменшення високого 
навантаження на 
викладачів та 
недостатнього 
зовнішнього 
навчання викладачів і 
відвідування 
міжнародних 
практичних 
семінарів. Це також 
має постійний 
негативний вплив на 
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для студентів, 
на розробку і 
послідовне 
оцінювання 
на іспитах 
засвоєного 
матеріалу. 
Високе 
викладацьке 
навантаження 
негативно 
впливає на 
мотивацію. 

регламентовану 
дослідницьку 
діяльність та 
публікації 
викладачів. 
Адміністрація та 
викладачі 
юридичного 
факультету ЧНУ 
певним чином 
компенсували це 
вимогою мати більше 
публікацій до найму 
на повну зайнятість 
та більш суворими 
оцінками щодо 
виявлення плагіату.  

Елемент 5. 
Навчальний 
план, методи 
викладання, 
навчальні 
ресурси та 
підтримка 
студентів 

    

5.1 
Навчальний 
план закладу 
ефективно 
забезпечує 
підготовку 
студентів до 
правничої 
кар’єри на 
державній 
роботі, у 
приватній 
сфері чи в 
науці.   

Випускники 
юридичного 
факультету 
мають 
високий 
рівень 
розуміння 
права, яке є 
необхідним 
для розвитку 
їхньої 
правничої 
кар’єри в 
Україні, але у 
навчанні мало 
уваги 
приділяється 
критичного 
мисленню та 
практичній 
складовій. 
Відсутній 
акцент  
на розвиток 
практичних 
навичок, які є 
необхідними 

У викладанні та 
при екзаменуванні 
слід ставити 
акцент на 
розумінні та 
застосуванні 
знань. Факультету 
слід розглянути 
запровадження 
для студентів 
першого року 
навчання таких 
спеціальних 
курсів як “правові 
методи”, 
“написання 
юридичних 
документів”, 
“правовий аналіз 
та дослідження. 
Слід вдосконалити 
програму 
практики. 
Юридичному 
факультету слід 
розглянути 
можливості 

Найкращим початком 
для цього розділу 
буде коментар судді 
Андрія Бутирського з 
Господарського суду 
Чернівецької області: 
«Раніше говорили у 
суді, шо диплом 
юридичного 
факультету ЧНУ 
підходив для 
безробіття». Лише за 
кілька років вони 
перейшли від 
залучення студентів з 
інших правничих 
шкіл до ситуації, 
коли сьогодні майже 
всі студенти, які 
приходять до суду, є 
студентами ЧНУ. 
Якість викладання та 
навички студентів 
суттєво 
покращилися. Суддя 
зазначає, що зараз 
диплом ЧНУ є таким 

З огляду на всі 
інтерв’ю 
здається, що у 
цій сфері 
досягнуто 
найпомітніших 
та 
найсуттєвіших 
покращень.  
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для юриста, 
чи на вмінні 
застосувати 
норми права 
до вирішення 
складних 
ситуацій 
(вирішення 
проблем). 
Посилання на 
судову 
практику, 
вебсторінки 
судів та 
інших 
державних 
органів, а 
також інші 
практичні 
посилання у 
навчально-
методичних 
комплексах є 
поодинокими. 
Існує потреба 
покращити 
навчання 
студентів 
іноземним 
мовам. В ході 
виробничої 
практики 
студенти 
лише 
спостерігають 
за роботою 
установи й не 
мають 
можливості 
розвивати 
свої 
практичні 
навички.   

збільшення 
переліку 
приймаючих 
установ таким 
чином, щоб 
включити туди 
місцеві органи 
влади, суди, 
прокуратури, 
адвокатські 
компанії та 
неурядові 
організації. 
Студентів слід 
розподіляти на 
практику у 
менших групах 
упродовж всього 
навчального року. 
Суддів, 
прокурорів, 
адвокатів слід 
частіше 
запрошувати як 
гостьових 
лекторів чи для 
викладання 
окремих курсів. 
Юридичну клініку 
слід розширити, 
аби на виконання 
завдання 
виділялося більше 
часу. Практичні 
заняття повинні 
бути оцінені за 
академічними 
кредитами. Слід 
створити при 
факультеті 
громадську 
консультативну 
раду, яка би 
вносила свій 
цінний внесок у 
сталий розвиток 
факультету.  
В навчальні 
програми та життя 
факультету варто 
ввести більше 
вибіркових 
юридичних курсів 
англійською 

же хорошим, як і 
диплом будь-якої 
іншої правничої 
школи в Україні. Під 
час інтерв’ю 
викладачі та студенти 
підтверджують 
спостереження та 
знання про оновлені 
академічні 
регламенти щодо 
методології 
викладання, що, за 
їхніми словами, 
значно покращило 
якість викладання та 
відносини з 
викладачами.   
Зараз до багатьох 
дисциплін 
інтегрована робота 
над розвитком 
навичок, і це є 
частиною 
академічного 
навчання. Студенти 
повідомляють про 
значно покращені 
можливості для 
стажування і роботи 
в клініці із більш 
конкретним акцентом 
на різних сферах 
права. Викладачі, 
студенти та 
випускники також 
відзначають більшу 
залученість до занять 
відповідних 
практикуючих 
правників та суддів, 
які розповідають 
студентам про 
подробиці реального 
практикування права. 
Студентам 
подобається кількість 
вибіркових 
дисциплін та 
збільшення кількості 
дисциплін 
відповідними 
іноземними мовами, 
що покращує їхню 
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мовою, а також 
додаткових 
програм 
англійською 
мовою.  

позицію на ринку 
праці у сфері права.  

5.2 У 
навчальному 
закладі 
застосовуютьс
я сучасні 
методи 
викладання, 
спрямовані на 
забезпечення 
ефективного 
навчання. 

Факультету 
необхідно 
активізувати 
використання 
сучасних 
методів 
викладання.  
Сучасні 
методи 
викладання 
наголошують 
на важливості 
самостійного 
навчання, 
спрямованого 
на 
формування 
навичок 
студентів, але 
на 
юридичному 
факультеті у 
студентів 
занадто 
багато занять, 
що має 
наслідком 
брак часу для 
самостійного 
навчання та 
читання. 
Факультет 
має 
обмежений 
доступ до 
сучасних 
методів 
викладання у 
зв’язку з 
обмеженими 
бюджетними 
коштами на 
відрядження 
та обмін 
викладачами, 
що 
представляют
ь іноземні 

Факультет має 
змінити акцент у 
забезпеченні 
якості викладання 
(особливо в 
аспекті 
використання 
методів 
викладання). 
Юридичному 
факультету 
доцільно було б 
подумати про 
зміну формату 
проведення як 
лекційних, так і 
семінарських 
занять. У 
викладачів 
відповідно має 
бути можливість 
використовувати 
різні варіанти чи 
методи 
викладання, 
обговорювати 
різні та 
диференційовані 
методи, які 
відповідають 
потребам кожного 
курсу чи 
предмету. 
Юридичний 
факультет міг би 
просувати 
інновації за 
допомогою 
щорічного 
викладацького 
семінару, на який 
викладачі 
запрошувалися б 
для презентації 
нових технік та 
методів 
викладання. Вони 
мають бути 

Ця сфера пов’язана з 
5.1, оскільки 
покращення одного 
не можливе без 
покращення іншого, 
тому багато 
коментарів у 5.1 
застосовні і до цього 
пункту.  
Варто зазначити, що 
на юридичному 
факультеті ЧНУ 
відбулися суттєві 
зміни щодо 
викладання, 
запровадження 
сучасних 
інтерактивних 
методів викладання, 
прозорості та 
об’єктивного 
тестування. 
Факультет перейшов 
до 
студентоцентричного 
навчання та 
інтегрування 
сучасних навчальних 
програм, навиків, 
критичного мислення 
та об’єктивного 
контролю знань у 
процес викладання.  
Із метою 
забезпечення 
ефективного 
впровадження цих 
змін ЧНУ нині 
успішно заохочує 
кафедри до 
написання грантових 
пропозицій, особливо 
на участь в 
академічних 
конференціях за 
кордоном. 
Використовуючи 
сучасні методи 
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правничі 
школи. 

інтерактивними, із 
залученням 
розгляду 
конкретних справ, 
проведенням 
рольових ігор 
(включаючи 
рольові судові 
засідання), 
використанням 
презентацій та 
застосуванням 
сократівського 
діалогу (поряд з 
іншими 
методами), 
формуванням 
ключових 
навичок, 
придатних до 
застосування в 
різних ситуаціях, 
наприклад, 
формування 
вміння вирішувати 
проблеми та 
прийомів 
аналітичного 
мислення.  
Зокрема, 
невід’ємну 
частину 
академічного 
життя на 
факультеті має 
складати робота в 
групах. 
Університету 
варто подбати про 
запуск програм 
усестороннього 
навчання 
викладачів 
сучасним 
інтерактивним 
методам 
викладання. 
Юридичному 
факультету слід 
розглянути 
можливість 
створення 
комітету з 
інновацій у 

викладання як 
керівництво, 
навчальні програми 
дисциплін були 
оновлені та 
регулярно 
переглядаються і 
затверджуються 
вченою радою. Вчена 
рада часто просить 
студентів надати свої 
думки, щоб 
побачити, наскільки 
навчальна програма 
відповідає дійсному 
викладанню, а також 
задля отримання 
пропозицій від 
студентів. Така 
залученість кінцевого 
користувача 
(студентів) є цінною 
перехресною 
перевіркою 
студентоцентричного 
викладання та 
покращує інтерес 
студентів до власної 
освіти. Нові 
викладачі мають 
досвідчених 
викладачів в якості 
наставників, які 
допомагають їм з 
розробкою їхніх 
курсів та 
покращенням 
аудиторного 
викладання. 
Зворотний зв’язок 
студентів про курс є 
зараз 
інституціоналізовани
м та 
використовується для 
подальшого 
покращення 
викладацького 
продукту. Викладачі 
перейшли від страху і 
супротиву стосовно 
перегляду до 
цінування зворотного 
зв’язку, що 
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викладанні, де 
обговорення 
проводилися би 
онлайн. 
Університету 
варто намагатися 
фінансувати як 
мінімум два 
відрядження на 
правничі 
конференції 
щороку для 
вчених 
юридичного 
факультету, з 
вимогою, щоб 
вони по 
поверненню 
поінформували 
своїх колег на 
факультеті. 
Юридичному 
факультету варто 
мотивувати 
студентів до 
участі у заходах, 
які сприяють 
формуванню 
практичних 
навичок, 
наприклад, до 
роботи юридичної 
клініки 
(лабораторії), а 
також до 
студентських 
змагань з 
рольових судових 
засідань 
місцевого, 
регіонального чи 
міжнародного 
масштабу.  
Рекомендується, 
щоб факультет 
намагався, де це 
можливо, 
зменшити 
кількість 
студентів в 
академічних 
групах (з 25 до 15 
осіб). Кількість 
годин самостійної 

допомагає постійно 
академічно 
вдосконалюватися. 
Увага належним 
чином 
зосереджується на 
покращенні сучасних 
методів викладання, 
щоб зробити їх 
інтерактивними, із 
використанням 
практичних випадків, 
рольової гри (у тому 
числі рольові судові 
засідання), 
презентацій та 
Сократового діалогу 
(з-поміж іншого) із 
метою розвитку 
ключових навиків 
широкого 
застосування, таких 
як вирішення 
проблем та 
аналітичне мислення 
студентів. Іншим 
важливим 
компонентом 
перегляду курсів 
студентами, який 
ЧНУ використовує 
для просування 
кращого викладання, 
є секція, яка оцінює 
кожного викладача 
щодо прозорості та 
етичності, а загальні 
бали публікуються в 
інтернеті.  
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роботи студентів 
також слід 
збільшити у 
пропорції 
щонайменше 1 до 
2 (наприклад, на 2 
аудиторні години 
– 4 години 
самостійної 
роботи). 
Студентам 
доцільно надавати 
більше 
можливостей 
представляти 
результати своєї 
самостійної 
роботи. 
Юридичний 
факультет має 
намагатися 
покращити своє 
забезпечення 
мультимедійним 
обладнанням. 
Юридичному 
факультету на 
семінарських 
заняттях з питань 
методів 
викладання слід 
більше 
використовувати 
відео-конференц 
зв’язок і прагнути 
долучитись до 
спільних відео 
занять з 
іноземними 
правничими 
школами. 

5.3 Заклад 
забезпечує 
наявність 
адекватних та 
належних 
ресурсів для 
підтримки 
навчання 
студентів. 

Відповідні 
навчальні 
матеріали 
знаходяться у 
вільному 
доступі для 
студентів у 
бібліотеці 
університету, 
у бібліотеках 
кафедр та в 
он-лайн 

Навчальні 
комплекси 
відповідних 
дисциплін повинні 
передбачати 
розширений 
перелік праць для 
ознайомлення, аби 
студенти могли 
самостійно 
вчитися поза  
межами 

Зараз аудиторії 
краще обладнані 
мультимедійним 
обладнанням, мають 
доступ до інтернету 
та доступ до 
досліджень для 
студентів, а також 
численні місця 
навчання, що 
укомплектовані 
комп’ютерами для 
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ресурсах. 
Однак на 
факультеті 
немає доступу 
до пакету 
онлайнових 
баз даних, чи 
то місцевих, 
чи то 
міжнародних. 
Правнича 
складова 
бібліотеки 
університету 
є незначною, і 
в ній бракує 
нових видань. 
Кожна 
кафедра має 
свою 
“електронну 
бібліотеку” 
ресурсів 
(USB-драйв, 
що 
зберігається 
на кожній 
кафедрі із 
вільним 
доступом для 
студентів на 
їх прохання). 
За потреби, 
студенти 
можуть 
використовув
ати її для 
підготовки до 
занять чи для 
написання 
письмових 
робіт. 
Відсутні 
місця/зони/пр
иміщення для 
організації й 
проведення 
неформальни
х групових 
дискусій чи 
де б вони 
могли 
застосовувати 
інші, 

навчальної 
програми. 
Колекцію 
бібліотеки, 
особливо стосовно 
іноземного та 
порівняльного 
права, слід 
розширити. 
Юридичний 
факультет у першу 
чергу повинен 
намагатися 
отримати 
фінансування для 
отримання 
факультетом 
доступу до 
юридичних 
онлайнових баз 
даних. Оскільки 
навчальна 
програма 
періодично 
переглядається, то 
слід дбати й про 
те, аби навчальні 
посібники 
опиралися на 
оновлені 
додаткові 
практичні 
матеріали для 
занять. За 
можливості всі 
аудиторії слід 
обладнати 
мультимедійним 
обладнанням 
(зокрема, 
проекторами, 
персональними 
комп’ютерами 
тощо) і вільним 
бездротовим 
доступом до 
інтернету. 
Студентам 
доцільно виділити 
більше простору 
для зустрічей та 
роботи. Студентам 
варто забезпечити 
спеціальний обсяг 

кращого навчання 
студентів. Доступ до 
бібліотеки 
покращився, проте 
суттєвим 
покращенням став 
доступ до 
комп’ютерів, 
інтернету та онлайн-
ресурсів. Більшість 
покращень є 
результатом 
пожертвувань та 
допомоги 
випускників. Зараз 
юридичний 
факультет повністю 
бере участь в 
Європейській 
програмі обміну 
студентів   
Еразмус, що 
покращило 
міжнародний досвід 
на факультеті як для 
студентів, так і для 
викладачів.   
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можливо 
дещо 
галасливі 
формати 
навчання. 
Юридичний 
факультет 
недостатньо 
укомплектова
ний 
мультимедійн
им 
обладнанням. 
Немає 
комп’ютерної 
лабораторії, 
де студенти 
могли би 
навчатися без 
своїх власних 
ноутбуків.  
Загалом, без 
загального 
доступу до 
Інтернету в 
межах 
факультету, 
та без доступу 
до юридичних 
онлайн-
ресурсів, не 
можна 
стверджувати, 
що наявні 
ресурси є 
оптимальним
и для 
повноцінного 
навчання 
студентів.  

Wi-Fi ресурсу зі 
значною 
пропускною 
спроможністю для 
читання, 
досліджень та 
їхньої самостійної 
роботи.  
 

Елемент 6. 
Адмініструван
ня та 
інформаційні 
системи 

    

6.1 Заклад 
ефективно 
керує та 
адмініструє 
процес 
навчання, 
забезпечуючи 

Юридичний 
факультет має 
потужний 
адміністратив
ний потенціал 
і загалом 
хорошу 

Колективу 
факультету, 
особливо його 
керівництву, варто 
створити більш 
відкриту 
атмосферу з 

Викладачі та 
адміністрація 
досягнули значного 
покращення у сфері 
спілкування та 
залучення студентів. 
Дещо з цього 

Протокол №3 
(1 листопада 
2018 року).  
Про проблеми 
формування 
культури 
академічної 
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студентам 
сприятливе 
середовище 
для навчання. 

організацію в 
плані 
управління та 
адмініструван
ня правничої 
освіти. 
Комунікація з 
адміністратив
них питань, 
як видається, 
загалом є 
ефективною. 
Все ще часто 
використовує
ться дошка 
оголошень. 
Відсутність 
постійного 
доступу 
студентів до 
Wi-Fi означає, 
що онлайн 
систему не 
можна 
використовув
ати для 
швидких 
комунікацій 
та термінових 
повідомлень. 
Стосунки між 
викладачами і 
студентами є 
прийнятними 
і для 
викладачів, і 
для студентів. 
Особливо 
ефективною 
поза 
аудиторною 
формою 
роботи є 
студентські 
наукові 
гуртки, якими 
керують 
викладачі 
кафедр. 
Студенти не 
відчувають, 
що вони 
відіграють 
важливу роль 

метою підвищення 
активності 
кожного 
викладача в 
командній праці, а 
також забезпечити 
прозорість у 
процесі прийнятті 
рішень та їх 
обґрунтованість. 
Слід максимально 
розширити 
залучення 
представників 
студентства в 
управлінні 
факультетом. 
Кожній кафедрі 
факультету слід 
розглянути 
можливість 
заснування 
студентської 
дорадчої групи, 
яка б 
забезпечувала 
змістовний 
зворотний зв'язок 
з адміністрацією 
факультету з 
навчальних та 
адміністративних 
питань. Слід 
стандартизувати 
онлайн-
комунікацію 
електронною 
поштою на всьому 
факультеті. 
Студентам варто 
надавати 
спеціальні 
університетські 
електронні адреси, 
які б одночасно 
виконували 
функцію 
ідентифікації 
студентів в рамках 
факультетського 
життя.  

описувалося вище. 
Комунікація між 
адміністрацією 
правничої школи та 
викладачами 
покращилася, а 
викладацькі комітети 
краще розуміють 
ситуацію та 
співпрацюють з 
адміністрацією 
факультету.  
Протокол №3 (1 
листопада 2018 року) 
і Протокол № 4 (29 
листопада 2018 року) 
стали рушійною 
силою успішних змін 
у комунікації між 
адміністрацією та 
викладачами. 
Подібним чином, 
більшість комітетів 
викладачів та 
адміністрації зараз 
мають у складі 
представників 
студентства або 
отримують від 
студентів зворотний 
зв’язок, і важливі 
зміни надсилаються 
студентському 
самоврядуванню для 
коментування.  
ЧНУ запровадив 
стандартизовану 
систему електронної 
пошти .edu, тому 
групові листи 
простіше створювати 
та надсилати. Попри 
те, що все ще 
використовується 
система старост, 
багато викладачів 
відмовилися від цієї 
традиційної системи 
на користь групових 
електронних листів 
або групових чатів у 
WhatsApp чи 
Telegram, які 
дозволяють миттєво 

доброчесності 
на юридичному 
факультеті 
ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича.   
Спричинено 
оцінкою 2015 
року. Зазначає 
розробку 
моральних та 
етичних 
мінімальних 
стандартів. У 
2017 році 
ухвалені 
правила 
академічної 
доброчесності. 
Цей протокол 
затверджує 
Процедурні 
правила щодо 
моральних та 
етичних 
мінімальних 
стандартів і 
розпочав 
процес 
покарання за 
порушення 
норм 
академічної 
доброчесності 
На 
юридичному 
факультеті 
наразі є комісія 
з питань 
етичних 
порушень.  
 
Протокол №4 
(29 листопада 
2018 року). Про 
поглиблення 
модернізації 
змісту та 
методів 
юридичної 
освіти на 
юридичному 
факультеті у 
2018/2019 
навчальному 
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у процесі 
прийняття 
рішень на 
факультеті. 
Деякі 
викладачі 
висловили 
невдоволення 
з приводу 
того, що вони 
назвали 
“авторитарни
м стилем 
управління”, в 
тому 
розумінні, що 
рішення не 
приймаються 
колективно, а 
натомість 
насаджуються 
завідувачами 
кафедр.  

обмінюватися 
повідомленнями з 
усіма студентами 
курсу. Часто 
викладач дозволяє 
студентам обрати 
платформу для 
спілкування, що 
просуває залученість 
студентів. 

році. Розповідь 
декана та шлях 
модернізації 
юридичної 
освіти. Акцент 
на навчальних 
завданнях для 
студентів та 
тому, як вони 
можуть 
досягнути 
цілей 
навчальних 
завдань.  
 

6.2 У закладі 
діє ефективний 
процес збору, 
аналізу та 
використання 
релевантної 
інформації, яка 
використовуєт
ься для 
ефективного 
управління 
навчальними 
програмами.  
 

Юридичний 
факультет 
інтегрований 
у загальну 
університетсь
ку систему 
електронного 
університету 
(http://e-
learning.law.ch
nu.edu.ua/). Це 
сучасний 
електронний 
ресурс, де усі 
студенти та 
викладачі 
зареєстровані 
з особистими 
паролями 
доступу. Ця 
система 
покликана 
зменшити 
поточне 
робоче 
навантаження
, пов’язане з 
паперовим 
управлінням 
інформацією, 

Факультету слід й 
надалі розвивати 
свою он-лайн 
систему 
електронного 
університету. 
Доцільно, аби ця 
система включала 
профілі усіх 
студентів, 
охоплюючи 
завдання, оцінки, 
розклад та будь-
яку іншу 
релевантну 
інформацію. Її 
слід систематично 
оновлювати.  
Це б узгодило 
стандарти 
адміністрування 
на юридичному 
факультеті із 
передовою 
світовою 
практикою 
управління 
інформацією.  
Розробка програм 
для 

Як зазначено вище, 
ЧНУ перейшов 
рішуче на онлайн 
платформи, що 
суттєво спростило та 
покращило 
спілкування в 
академічному 
середовищі ЧНУ. 
Завдання для 
студентів зараз 
регулярно 
розсилаються в 
електронному 
вигляді, викладачі 
відповідають на 
запитання в інтернет-
мережі за межами 
занять та беруть 
участь у певних 
обговореннях. 
Однією з переваг 
більш відкритого 
спілкування є те, що 
зараз викладачі 
виявляють академічні 
проблеми у студентів 
на ранніх етапах та 
організовують 
академічну допомогу 
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зменшити 
потребу 
студентів у 
тому, аби 
забирати час 
у 
адміністрації 
в пошуках 
базової 
інформації 
щодо 
розкладу 
занять та 
оцінок, а 
також на те, 
аби привести 
роботу 
юридичного 
факультету у 
відповідність 
із передовими 
міжнародним
и стандартами 
управління 
інформацією. 
Студенти 
можуть 
отримувати у 
цій системі 
матеріали для 
навчання.  

запровадження 
дистанційного 
навчання має 
стати пріоритетом 
у подальшому 
розвитку 
факультету. Якщо 
це можливо, то 
було б бажаним 
створення та 
розміщення відео-
лекцій, які 
допоможуть 
студентам у 
навчанні. 
Викладачам слід 
розміщувати свої 
лекції онлайн. 
Існує очевидна 
потреба у 
створенні 
комп’ютерної 
лабораторії для 
забезпечення 
очікуваного 
робочого он-лайн 
навантаження, а 
також для 
покращення 
доступу студентів 
до Wi-Fi у 
навчальних цілях.  

та менторство для 
студентів із метою 
сприяння успішному 
навчанню. 

Елемент 7. 
Публічність 
інформації 

    

7.1 Заклад 
регулярно 
публікує 
оновлену, 
неупереджену і 
об’єктивну 
інформацію 
кількісного та 
якісного 
характеру про 
програми і 
освітньо-
професійні 
рівні, які він 
пропонує.  
 

Юридичний 
факультет має 
свою сторінку 
на вебсайті 
Чернівецьког
о 
національного 
університету, 
де регулярно 
оновлюється 
інформація 
для студентів, 
вступників та 
випускників, 
але на даний 
момент 
потенціал 

Зміст вебсайту 
факультету слід 
наповнити таким 
чином, аби на 
ньому була 
відображена 
інформація про 
правила вступу, 
рейтинг, 
статистику 
абітурієнтів, 
перелік курсів, 
дані про студентів, 
а також важливу 
інформацію про 
статистику 
працевлаштування 

Вебсайт ЧНУ суттєво 
покращено порівняно 
із 2015 роком, багато 
рекомендацій 
запроваджено. ЧНУ 
заслуговує на 
визнання за це 
досягнення. Велика 
кількість необхідної 
інформації, потрібної 
для розуміння діючих 
програм, вимог та 
очікувань, а також 
про викладачів та 
адміністрацію 
доступна онлайн. 
Проте наша нинішня 
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вебсайту у 
повному 
обсязі не 
використовує
ться. Її слід 
доповнити 
важливою 
інформацією 
про 
викладачів і 
статистикою 
(наприклад, 
щодо вступу 
та випуску). 
Окрім того, 
сторінка 
ведеться лише 
українською 
мовою.  
На рівні 
університету 
існує НУО під 
назвою 
«Спілка 
випускників 
та друзів 
Чернівецьког
о 
національного 
університету 
імені 
Ю.Федькович
а», яка 
відображає 
зростання 
інтересу з 
боку 
університету 
до 
покращення 
відносин з 
випускниками
. На рівні 
факультету 
декан та 
заступники 
декану 
підтримують 
тісні зв’язки 
із 
випускниками 
факультету. 
Однак не 
існує 

випускників 
юридичного 
факультету. В 
ідеалі, бажано, 
щоб вебсторінка 
також була 
викладена 
англійською 
мовою, аби дати 
змогу 
представникам 
інших країн (і 
потенційним 
іноземним 
студентам) 
дізнатися більше 
про факультет. 
Інтернет-сторінку 
факультету слід 
далі розширювати, 
аби вона стала 
загальнодоступни
м порталом з 
усією 
інформацією про 
факультет, для 
нинішніх і 
потенційних 
студентів, 
викладачів та 
керівництва. Слід 
приділити більше 
уваги висвітленню 
інформації про 
юридичну клініку. 
Слід розмістити 
інформацію про 
права громадян на 
безкоштовні 
юридичні 
консультації та 
методи, які клініка 
може 
застосовувати для 
надання 
юридичних 
консультацій (як і 
про послуги, які 
клініка не може 
надавати у 
відповідно до 
Закону України 
“Про безоплатну 
правову 

оцінювання та 
оцінювання 
Професора Сведас з 
Вільнюського 
університету у Литві 
2019 року виявило, 
що деякі секції сайту 
ЧНУ є неповними та 
непослідовними, а 
також можуть бути 
складними для 
пошуку. Проблеми з 
сайтом можна 
вирішити, але вони 
конкурують з і так 
обмеженими 
ресурсами 
юридичного 
факультету. 
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офіційного 
органу чи 
бази даних 
для 
ефективної 
роботи з 
випускниками
, немає 
менеджера із 
зовнішніх 
відносин, і 
немає плану 
поліпшення 
залучення 
випускників 
до співпраці з 
факультетом. 
При цьому 
випускники 
загалом 
відзначали, 
що хотіли б 
відігравати 
активнішу 
роль у житті 
факультету.  

допомогу”, що був 
прийнятий 2 
червня 2011 р.). 
Численні слушні 
ідеї можна 
сформулювати 
шляхом аналізу 
вебсторінок 
юридичних 
факультетів і 
надати 
рекомендації 
стосовно того, що 
з переглянутого на 
кожній з цих 
сторінок є 
найкращим.   
Факультету слід 
розглянути 
можливість 
визначення одного 
із заступників 
декана для 
виконання 
обов’язків з 
розвитку 
зовнішніх 
відносин, 
сприяння та 
посилення 
важливих 
партнерських 
відносин між 
факультетом та 
іншими 
закладами, збору 
інформації про 
програми 
практики із 
потенційними 
роботодавцями, 
ярмарки 
юридичних 
вакансій та зв’язки 
із випускниками.  
Випускники могли 
б фінансово 
підтримувати 
проекти, які 
факультет 
адмініструє.  
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2. КОМЕНТАР 

Колишній декан юридичного факультету ЧНУ, Петро Пацурківський, доктор юридичних 
наук, вважає оцінювання 2015 року поштовхом, який запустив процес запровадження 
значних змін у ЧНУ з моменту проведення оцінювання 2015 року. До проведення 
оцінювання було багато суперечок та напруги на факультеті, а також факультет не мав 
чіткого вектору. Викладачі, переважно, зосереджували увагу на догматичному навчанні за 
старими радянськими методиками. Професор Пацурківський вважає, що на той момент всі 
відчували, що зміни були потрібні для того, щоб вижити, проте були відсутні згода та 
розуміння того, як змінюватися. Візити та звіт команди з проведення оцінювання 2015 року 
були своєчасними та не повідомили нічого нового для адміністрації та викладачів, проте 
забезпечили чіткіше розуміння та конкретику щодо того, на чому зосереджувати зусилля 
для реалізації змін і покращень. Попри те, що «стара гвардія» на факультеті протистояла 
змінам, оцінювання 2015 року стало ключовим фактором для руху вперед на шляху до 
створення нових сучасних дисциплін та перегляду існуючих дисциплін, програм і 
просування викладацької досконалості, відповідних навчальних програм, більшої 
залученості студентів та участі в академічних обговореннях і рішеннях. 
 
Першими кроками після аналізу звіту з проведення оцінювання 2015 року були зусилля 
щодо запровадження кодексу честі, розробленого комітетом, до складу якого входили 
представники адміністрації, викладачів, персоналу і студентів. Документ, створений у 
результаті, називається Морально-етичним мінімумом юридичного факультету. Після 
цього успіху розроблено Положення про забезпечення виконання моральних та етичних 
стандартів. Водночас, юридичний факультет створив амбітний комітет, до складу якого 
входили представники адміністрації, викладачів, персоналу і студентів, для розробки 
стратегічного плану з метою просування рекомендованих змін на факультеті. Різні 
напрями, такі як навчання, студентське життя, викладацька досконалість були розроблені 
під час практичних семінарів зі стратегічного планування. Одним із напрямів було 
створення Центру викладацької досконалості, що сприяло покращенню навчання та 
навчальних програм в академічній спільноті. Зосередження уваги ЧНУ на рекомендаціях, 
отриманих у результаті проведення оцінки, призвело до поступового та постійного 
покращення юридичного факультету, як зазначено у матриці, проте надзвичайно важливим 
результатом став запуск Стратегічного плану розвитку на 2020–2026 роки. Стратегічний 
план розвитку посилається на оцінювання 2015 року та включає розділи, що зосереджують 
увагу на основних блоках проблем, які потрібно вирішувати, такі як юридичні потреби, 
юридичне середовище, роль викладачів та факультету, академічна доброчесність та плагіат, 
а також студентське життя. Стратегічний план розвитку є досить детальним та має 
слугувати керівництвом для ЧНУ для реалізації подальших покращень. 
 
Освітнє середовище та результати, про які розповідали під час інтерв’ю декан, заступники 
декана, представники адміністрації, викладачі, студенти, випускники та судді, 
демонструють значне покращення якості освіти в ЧНУ із вищим рівнем задоволеності та 
досконалості. Докладалися колективні зусилля щодо переходу до сучасних методів 
навчання, критичного мислення та навчання, орієнтованого на навички. Викладачі більш 
задоволені своїм викладанням та робочим середовищем, декан та представники 
адміністрації відчувають спільну мету та докладають зусилля задля розвитку та утримання 
правничої школи на високому рівні. Студенти повідомляють про складне та освітнє 
викладання із меритократичним оцінюванням та наявністю ефективного права голосу з 
етичних питань. За межами середовища юридичного факультету випускники та судді, які 
наймають їх на роботу, повідомляють про те, що зміни у якості нинішніх випускників на 
факультеті є очевидними. До того ж, правнича школа почала набагато більше залучати 
випускників до життя юридичного факультету із моменту надання рекомендацій у 
результаті проведеного оцінювання у 2015 році. Це призвело до того, що випускники та 
судді регулярно беруть участь у навчанні, діляться практичним досвідом та навчають 
навичкам, а також відвідують зустрічі випускників та роблять внески задля покращення 
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недофінансованих сфер життя правничої школи, наприклад, для закупівлі комп’ютерного 
обладнання. Загалом, викладачі та випускники зазначають, що така більша залученість 
випускників покращила якість викладання та громадське сприйняття якості навчання на 
юридичному факультеті. 
 
Тоді як покращення у багатьох сферах академічного життя є частиною успішних змін, 
реалізованих у ЧНУ, декан відзначає, що оцінювання 2015 року стало каталізатором для 
всіх змін. Він згадує зміну в «атмосфері» на юридичному факультеті, спричинену 
розробкою Морально-етичного мінімуму та відповідного Положення. Їх успішне 
впровадження серед студентів, викладачів та адміністрації позитивно вплинуло на настрій 
та якість роботи викладачів і студентів. Це зменшило обсяг списування та інших проявів 
недоброчесності, а також відчуття того, що для отримання гарної оцінки не потрібно 
списувати; це, натомість, надихнуло студентів більше працювати, оскільки тепер їхні 
зусилля торують їхній шлях до успіху. Подібним чином, це зменшило тиск на викладачів 
завдяки більш об’єктивному тестуванню та оцінюванню, що покращило академічне життя в 
ЧНУ. З огляду на триваючі проблеми з бюджетом та фінансуванням в університеті, це 
стало дуже потрібним покращенням на юридичному факультеті і сприймалося як 
позитивне зрушення. 
 
Короткий аналіз внутрішніх документів  
 
Витяги з протоколів із різноманітних питань, ухвалені в результаті рекомендацій 
оцінювання 2015 року:  
 
Номер і (дата) протоколу. 
 
Протокол №3 (30 жовтня 2015 року). Про природу та зміст академічної свободи викладача-
правника. Перше оцінювання після наших рекомендацій. Положення протоколу про 
академічну свободу визначає, що академічна свобода – це не те ж саме, що і повна свобода. 
Рішення: 1. Взяти до  відома інформацію завідувачів кафедр та декана факультету про 
природу і зміст академічних свобод викладача-правника. 2. Констатувати, що академічна 
свобода викладача немає нічого спільного із свавіллям і повинна бути спрямована на 
забезпечення якісної фахової підготовки студентів-правників. 3. Основоположними  
критеріями змісту академічної свободи викладача юриста є кваліфікаційні вимоги 
Стандарту підготовки фахівця-правника  
відповідного рівня. 4. Вважати за необхідне постійно тримати в полі зору кафедр питання 
академічної свободи викладача-правника та систематично обговорювати  
окремі її аспекти на засіданні кафедр. 
 
Протокол №3 (2018). Про проблеми формування академічної доброчесності на юридичному 
факультеті ЧНУ. 
 
Протокол № 2 (19 вересня 2017 року). Про концепцію викладання та обов’язкову навчальну 
програму обовʼязкової навчальної дисципліни «Права людини». Аналіз прав людини у 
навчальній програмі був раціонально добре проведеним. Виявлена потреба у подальшому 
покращенні.  
 
Протокол №3 (1 листопада 2018 року). Про проблеми формування культури академічної 
доброчесності на юридичному факультеті ЧНУ імені Ю. Федьковича. Спричинено 
оцінюванням 2015 року. Зазначає створення моральних та етичних мінімальних стандартів. 
У 2017 році ухвалені правила академічної доброчесності. Цей протокол затверджує 
Процедурні правила щодо моральних та етичних мінімальних стандартів і розпочав процес 
покарання за порушення норм академічної доброчесності. У правничій школі наразі 
функціонує комісія з питань етичних порушень.  
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Протокол №4 (29 листопада 2018 року). Про поглиблення модернізації змісту та методів 
юридичної освіти на юридичному факультеті у 2018/2019 навчальному році. Презентація 
декана та шлях модернізації юридичної освіти. Акцент на навчальних завданнях для 
студентів та тому, як вони можуть досягнути цілей навчальних завдань.  
 
Протокол №7 (27 лютого 2019 року). “Про систему внутрішнього забезпечення якості 
розробки та пілотування Профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми (далі - 
ПСОПП) підготовки медіаторів на основі освітньо-професійної програми магістра галузі 
знань 08 Право спеціальності 081 Право Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича”. Піднімає питання запровадження програми з медіації на 
магістерському рівні. Детально описує кроки впровадження програми. Визначає чіткі 
критерії для програми. Детально описує навчання та оцінювання для успішної програми. 
 
Протокол №3 (7 жовтня 2019 року). “Про стан навчання студентів юридичного факультету 
іноземними мовами та систему вимірювання покращення. Визначає потребу у кращому 
навчанні студентів іноземним мовам”. Студенти ЧНУ не демонструють такий високий 
рівень, як студенти інших провідних правничих шкіл України. Проведене опитування щодо 
занепокоєнь та потреб студентів у вивченні іноземних мов, що виходить за межі 
рекомендації оцінювання щодо заохочення отримання думки студентів.  
 
Протокол №12. (2 березня 2020 року). “Про Рекомендацію Rec (2019) 5 Комітету міністрів 
Ради Європи державам-членам про систему Європейської конвенції з прав людини в 
університетській освіті та професійній підготовці (Ухвалено Комітетом міністрів 16 жовтня 
2019 року на 1357-й сесії Заступників міністрів)”. Права людини повинні бути спеціальною 
дисципліною та інтегровані в якомога більшу кількість дисциплін на бакалаврському рівні. 
Походить як з оцінювання, так і з Інноваційного навчального плану підготовки правника. 
 
Протокол №13 (18 травня 2020 року). “Про внесення змін в бакалаврські освітні програми 
спеціальностей 081 Право галузі знань 08 Право та 293 Міжнародне право галузі знань 29 
Міжнародні відносини у частині забезпечення оволодіння студентами фаховою 
компетентністю правнича аргументація”. Пояснює, чому всі студенти мають володіти цими 
компетенціями та які зміни у курсах чи заміна курсів потрібні для досягнення цих цілей. 
Визначає вимоги до курсів.  
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C. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»  
 
У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання з використанням методики було проведене на 
базі факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», що 
в Одесі. Заклад було відвідано 13–17 березня 2017 року. До складу команди входили два 
міжнародні експерти: Ділейн Свенсон та Томас Спіді Райс, та два українські експерти: 
Марія Цип’ящук та Іван Ромащенко. У результаті проведення оцінювання було 
підготовлено звіт, який було представлено Національному університету «Одеська 
юридична академія».  
 
 

1. МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  
 

Елементи Ключові висновки Рекомендації Вжиті заходи Примітки 

Елемент 1. 
Політика 
внутрішнього 
забезпечення 
якості 

    

1.1. Навчальний 
заклад має чітку 
політику та 
процедури, 
структури і 
процеси 
забезпечення 
якості. 

Структурному 
підрозділу 
університету, який 
відповідає за 
внутрішнє 
забезпечення якості, 
бракує штатних 
працівників. 
Юридична клініка 
має поліпшити 
збирання даних про 
діяльність та 
навчання студентів-
консультантів, 
зокрема у частині 
інтерв’ювання та 
консультування 
клієнтів та інших 
навичок правничої 
роботи. Складова 
практичного права 
відсутня. Зазвичай, 
кредити за роботу в 
юридичній клініці 
студентам не 
надаються. 
Відсутній окремий 
навчальний курс з 
юридичних клінік 
та правового 
консультування. 

Структура 
Університету має 
стати більш 
прозорою та 
чіткою. Для того, 
щоб забезпечити 
належне та 
ефективне 
виконання функцій, 
покладених на 
Відділ тестології та 
Центр оцінювання 
якості вищої освіти, 
надзвичайно 
важливо 
призначити 
незалежний та 
окремий персонал 
для цих підрозділів. 
Студенти, які 
працюють в 
юридичній клініці, 
повинні отримувати 
за це кредити. Для 
студентів має бути 
запроваджений 
спеціальний курс 
по юридичних 
клініках та 
юридичному 
консультуванню. 
Окрім цього, 

З квітня 2016 року в 
університеті працює 
Центр організації 
освітньої 
підготовки та 
інформаційно-
аналітичної роботи 
із метою 
координування та 
організації 
навчального 
процесу, а також 
оцінки внутрішніх 
та зовнішніх 
тенденцій, 
пов’язаних із 
забезпеченням 
якості. Цей Центр 
об’єднує 7 
підрозділів, у тому 
числі аналітичний 
відділ, відділ 
оцінювання якості 
вищої освіти, 
інформаційно-
координаційний 
відділ, відділ 
зв’язків з 
громадськістю, 
навчально-
методичний відділ, 
відділ тестології та 

Структура 
університету не 
змінилася суттєво з 
моменту проведення 
початкового 
оцінювання і все ще є 
дуже 
централізованою. На 
сайті відсутня 
інформація про 
структуру 
університету. 
Студенти, які 
працюють в 
юридичній клініці, все 
ще не отримують 
кредити, та все ще не 
був введений 
спеціальний курс у 
навчальну програму, 
хоча було кілька 
спроб це зробити. 
Компонент «Street 
Law» також не 
просувався 
юридичною клінікою 
впродовж останніх 
трьох років.  
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бажано, щоб 
юридична клініка 
також розвивала та 
впроваджувала 
компонент 
Практичного права 
«Street Law». 

підготовки до 
вступу до ЗВО.  
У відділі тестології 
є 2 посади на повну 
ставку. Насправді, 
працює 4 особи на 
півставки. В 
аналітичному 
відділі є 5 посад на 
повну ставку, а в 
інформаційно-
координаційному 
центрі – 6 посад на 
повну ставку. У 
підрозділі з питань 
внутрішнього та 
зовнішнього 
забезпечення якості 
відсутній офіційний 
персонал, проте 
очікується, що з 
лютого 2021 року 
буде виділено 
кілька посад з 
повною ставкою і 
на цей підрозділ.  
 
Документація та 
система ведення 
записів юридичної 
клініки 
оптимізовані та 
цифровізовані.  

1.2. Навчальний 
заклад має 
культуру, що 
визнає 
важливість 
якісної освіти і 
визнає, що 
відповідальність 
за забезпечення 
якості 
покладена 
особисто на 
адміністраторів, 
членів 
викладацького 
складу, 
студентів та 
інші зацікавлені 
сторони. 

Процес прийняття 
рішень є занадто 
централізованим. 
Факультети мають 
вкрай обмежений 
вплив на ефективне 
вирішення своїх 
внутрішніх питань. 
Комітет з етики не 
звітував з 2015 року 
попри вимогу 
звітувати раз на три 
місяці,  встановлену 
внутрішніми 
документами 
університету. 
Студентському 
самоуправлінню 
бракує дієвості та 
координованості.  

Факультети та 
інститути 
Університету 
повинні отримати 
більше 
повноважень для 
вирішення своїх 
внутрішніх питань, 
наприклад, через 
внесення змін до 
Статуту 
Університету. 
Більше контролю та 
уваги повинно 
приділятися 
функціонуванню 
існуючого Комітету 
з етики. Повага до 
людської гідності та 
прав людини мають 

У 2019 році 
затверджений 
новий Стратегічний 
план на 2019–2026 
роки. З-поміж 
цінностей та 
завдань цього 
Плану можна 
зазначити такі: 
«пріоритет 
загальнолюдських 
цінностей», 
«виховання у 
здобувачів вищої 
освіти почуття 
національної 
гідності, 
патріотизму, 
громадського 
обов’язку перед 

Відповідно до діючої 
версії Статуту 
університету, 
видається, що 
факультетам та 
інститутам не була 
надана більша 
незалежність. 
Наприклад, відповідно 
до пункту 7.14 
Статуту, рішення 
зборів (конференції) 
трудового колективу 
навчально-наукового 
інституту 
(факультету) 
вводяться в дію 
рішеннями ректора 
Університету. Таким 
радам не надані жодні 
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бути невід’ємною 
частиною 
внутрішньої 
політики 
Університету, а 
також навчальних 
планів для 
студентів, 
незалежно від 
спеціалізації. 
Університету слід 
заохочувати 
студентів до більш 
активної участі у 
студентському 
самоврядуванні. У 
студентів слід 
культивувати чітке 
розуміння обсягу 
повноважень 
органів 
студентського 
самоврядування, а 
також процедурних 
питань, пов’язаних 
із реалізацією цих 
повноважень. Ці 
права та процедури 
мають бути 
зрозуміло донесені 
до відома кожного 
студента. 

своїм народом та 
державою, високої 
загальної 
культури».  
 
Факультет 
адвокатури здобув 
більшу 
незалежність щодо 
співпраці з 
зовнішніми 
експертами та 
професійними 
спільнотами. 
Зокрема, факультет 
може укладати 
меморандуми з 
юридичними 
фірмами, центрами 
надання 
безоплатної 
правової допомоги, 
адвокатами тощо, 
без отримання 
попередньої згоди 
адміністрації 
університету. Це 
пришвидшує 
процес стажування 
та практики 
студентів. 
 
Університетський 
кодекс поведінки 
(академічної 
доброчесності), 
затверджений у 
2019 році, 
переважно 
стосується питань 
боротьби з 
плагіатом.  

виконавчі 
повноваження. Така 
конференція (збори) є 
органом структурного 
підрозділу 
самоврядування. 
Схоже, що Комітет із 
питань етики не 
розглядав жодних 
повідомлених 
випадків протягом 
останніх років.   
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1.3. Навчальний 
заклад має 
офіційно 
оприлюднену 
стратегію, 
внутрішні 
політики та 
процедури щодо 
безперервного 
процесу 
вдосконалення 
якості освіти, 
які 
передбачають 
залучення 
студентів та 
інших 
(зовнішніх) 
заінтересованих 
сторін. 

Університет має 5-
річний 
Стратегічний план, 
який, однак, не 
містить чіткого 
алгоритму дій щодо 
вдосконалення 
якості, як і 
відомостей про 
учать в цьому 
процесі студентів 
або інших, включно 
і зовнішніх 
експертів. Студенти 
і викладачі не 
мають змоги 
анонімно оцінити 
якість викладання 
та навчання, 
управління та 
інших компонентів 
життя Університету 
на систематичній 
основі. Відсутні 
процедури щодо 
того, як обробляти 
зібрані дані і робити 
подальші кроки 
щодо підвищення 
якості освіти. 
Відсутня зведена 
база даних або 
контактів своїх 
випускників з 
інформацією про 
місце їхньої роботи, 
сферу зайнятості 
тощо. Спільнота 
випускників не є 
організованою. 

На виконання 
Стратегічного 
плану слід 
розробити 
практичний та 
конкретизований 
оперативний план 
дій, який 
включатиме 
послідовні кроки, 
строки виконання, 
відповідальних осіб 
та показники 
контролю за 
втіленням стратегії.  
Студенти повинні 
бути залученими 
більш активно до 
процесу оцінювання 
якості освіти: 
подібно процедурам 
цього зовнішнього 
оцінювання – 
студентам слід 
надати можливість, 
на регулярній та 
систематичній 
основі, проходити 
анонімне 
опитування щодо 
якості викладання 
та методів 
оцінювання, 
навчальних планів 
та розкладів, 
обслуговування та 
підтримки тощо. 
Університет 
повинен надати 
студентам реальну 
можливість 
висловлювати свої 
думки. Більше 
уваги слід 
приділити 
організації активної 
спільноти 
випускників. 

Параметри 
досягнення 
стратегічних цілей 
визначені в 
оновленому 
Стратегічному 
плані розвитку НУ 
«ОЮА» на 2019–
2026 роки. Заклад 
ще не затвердив 
операційний план 
впровадження 
стратегії.  
 
Раз на семестр 
студенти проходять 
анонімне 
опитування, яке 
проводить Центр 
організації освітньої 
підготовки та 
інформаційно-
аналітичної роботи. 
 
Проведена 
підготовча робота 
для створення 
спільноти 
випускників, проте 
така спільнота ще 
не створена.  

Представники 
Одеської правничої 
школи додали, що на 
сайті університету 
розміщено у 
відкритому доступі 
різні анкети, які 
здобувач може 
заповнити протягом 
навчального року. 
Тому моніторинг, 
який проводиться 
двічі на рік після 
першого і другого 
семестру не 
встановлює заборон 
на проходження 
анкетування та 
висловлення думки з 
приводу тих чи інших 
питань. 

Елемент 2. 
Розроблення і 
затвердження 
програм   
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2.1 Заклад 
повинен мати 
процедури 
розробки і 
затвердження 
навчальних 
програм. 

Функціонують 
детальні механізми 
розробки, перегляду 
та затвердження 
навчальних 
програм. Залучення 
студентів до цих 
процесів є 
обмеженим. 

Студентів слід 
активніше залучати 
до розробки та 
затвердження 
навчальних програм 
на рівні 
інституту/факультет
у. 

Представники 
студентського 
самоврядування є 
членами проєктної 
групи з розробки 
освітніх програм.  
 
Деякі викладачі 
збирають зворотний 
зв’язок серед 
студентів стосовно 
навчальної 
програми, 
конкретних 
дисциплін тощо.  

Формальне підґрунтя 
цього визначене у 
пункті 3.2.2. 
Положення про 
освітні програми НУ 
«ОЮА». 
 
Студенти, викладачі 
та адміністрація 
факультету 
адвокатури 
підтвердили, що 
ведеться діалог з 
приводу освітньої 
програми, навчальних 
програм та розробки 
навчального плану. 
Студенти пояснили, 
шо вони почуваються 
досить вільно та охоче 
діляться своїми 
думками з приводу 
структури навчальної 
програми, змістового 
наповнення курсів, 
методів викладання 
тощо. Такі думки 
враховуються під час 
розробки майбутніх 
програм. Водночас, 
такий збір зворотного 
зв’язку є досить 
спорадичним та 
добровільним і не є 
обов’язковою чи 
звичною практикою 
серед всіх викладачів.   

2.2 Заклад 
повинен 
розробляти 
програми у 
відповідності до 
цілей, 
встановлених 
для такої 
розробки, 
включаючи 
заплановані 
результати 
навчання та 
заплановане 
навантаження 
студентів. 

Викладачі мають 
обмежену 
можливість 
відхилятися від 
підготовленої 
таксономії занять. 
Формування 
навичок не 
включено у 
навчальні програми 
на систематичній 
основі. 

Гнучкість має бути 
притаманною 
процесу розробки 
та перегляду 
навчальних 
програм. 
Формування 
навичок має стати 
обов’язковою 
складовою всіх 
курсів. 
Формування 
правничих навичок 
та цінностей має 
бути вмонтовано в 
програму занять і 

Навчальні програми 
та силабуси було 
суттєво 
переглянуто, 
оновлено та 
покращено із 
зосередженням 
особливої уваги на 
компоненті навиків. 
Як підтвердили 
респонденти з 
різних груп 
заінтересованих 
осіб, більше 
практичної 
діяльності, більше 

Водночас, два 
семінари, за якими 
спостерігала команда 
експертів, 
демонструють, що 
методи, які 
використовуються, є 
досить 
«традиційними». 
Студентів переважно 
просили презентувати 
певну інформацію у 
відповідь на 
запитання, переказати 
положення закону. 
Інколи викладач 
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визнаним ключовим 
аспектом 
навчальних планів. 

практичних 
ситуацій було 
додано до 
освітнього процесу. 
Представники 
університету 
додали наступне:  
В університеті 
приділяється 
особлива увага 
впровадженню 
індивідуальних 
підходів до 
викладання, а 
викладачі мають 
широку автономію 
щодо вибору форм і 
методів доведення 
матеріалу та 
перевірки 
отриманих 
здобувачами знань. 
Активно 
розвивається 
співпраця з 
практикуючими 
фахівцями, які 
також долучаються 
до проведення 
занять. В межах 
визначених форм 
проведення 
навчальних занять – 
лекції, практичні 
заняття викладачі 
наділені автономією 
щодо  організації 
освітнього процесу. 
Жодний локальний 
акт університету не 
містить заборон чи 
обмежень на 
впровадження 
новітніх, 
практиорієнованих 
форм підготовки 
здобувачів. 

ставив додаткові 
запитання. 
Використовувалися 
деякі тести для 
підтвердження 
засвоєння інформації, 
розглянутої під час 
заняття. Проте такі 
тести не охоплювали 
контекстуальні 
(практичні) проблеми.  

2.3 Заклад чітко 
визначає і 
повідомляє про 
кваліфікацію, 
яку студент 
отримає після 

Відділ тестології та 
Центр оцінювання 
якості вищої освіти 
мають гарний 
потенціал для того, 
щоб допомагати 

Наскільки це 
практично 
можливо, процес 
розробки 
навчальних планів 
та програм повинен 

Процес розробки 
навчальних планів 
детально описаний 
у внутрішній 
документації 
університету. 
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проходження 
програми, і 
забезпечує 
правильне 
зазначення такої 
кваліфікації в 
рамках 
Національної 
рамки 
кваліфікацій і, 
відповідно, 
Рамки 
кваліфікацій 
Європейського 
простору вищої 
освіти. 

Університету, його 
структурним 
підрозділам та 
індивідуальним 
викладачам у 
відведених їм 
сферах 
відповідальності. 

бути впорядкований 
та узгоджений із 
залученням 
структурних 
підрозділів, які 
опікуються 
забезпеченням 
якості освіти.  
 

Зокрема, 
Положення про 
організацію 
освітнього процесу 
НУ «ОЮА», 
оновлене у 2020 
році, Положення 
про освітню 
програму (2016 рік). 
Разом ці документи 
надають досить 
чітку процедуру 
процесу розробки 
навчального плану. 

2.4 Заклад 
повинен 
включати до 
програми 
навчання 
суспільні 
цінності в 
аспекті етики та 
прав людини. 

Юридичну етику та 
права людини не 
впроваджено у 
навчальний план на 
системній та 
комплексній основі. 

Навчальний план та 
програми занять 
мають бути 
переглянуті з метою 
виявити де і як саме 
в них можуть бути 
включені елементи 
професійної етики 
та прав людини. 
Курс з судової 
практики ЄСПЛ має 
бути включений до 
магістерських і 
бакалаврських 
програм. 

Практику ЄСПЛ 
суттєво інтегровано 
до начальних 
програм різних 
курсів. На це 
вплинув і той факт, 
що цей компонент є 
частиною вступного 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання при 
вступі на 
магістерську 
програму. 
Як доповнили 
представники 
правничої школи, 
Ці положення 
(професійної етики) 
вже відображено в 
навчальних планах 
та програмах 
підготовки 
здобувачів. Курс 
«Академічна 
доброчесність та 
професійна етика» 
запроваджено на 
першому курсі 
підготовки  за 
рівнем «бакалавр»; 
курс «Професійна 
етика правника» 
запроваджено на 
першому курсі 
підготовки рівня 
«магістр». 

Тоді як очевидним є 
той факт, що практика 
Європейського суду з 
прав людини стала 
важливою частиною 
процесу викладання та 
навчання, ситуація з 
етикою трохи інша. У 
відповідь на запитання 
про етичний 
компонент 
респонденти 
зазначали, що 
професійна етика 
викладається як 
окрема дисципліна на 
першому курсі та 
загалом етичні 
питання інтегровані в 
практичні ситуації 
різних дисциплін. 
Проте ні викладачі, ні 
студенти не могли 
визначити, як саме 
етика присутня у 
межах таких 
дисциплін або навести 
конкретні приклади. 
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2.5 Заклад 
повинен 
забезпечувати 
різноманітні та 
змістовні окремі 
факультативні 
курси на вибір 
студента, які 
складають чи 
перевищують 
необхідний 
мінімум із 25% 
факультативних 
курсів від 
загальної 
програми. 

Студенти не мають 
реальної 
можливості 
вибирати мінімум 
25% своїх курсів. 
У деяких випадках 
вибір здійснює за 
студентів 
факультет/інститут 
або староста групи. 
Існують труднощі з 
вибором курсів, які 
викладаються на 
інших факультетах, 
а також із 
складанням графіку 
занять. 

Інститут має 
якнайшвидше 
забезпечити 
можливість 
вільного вибору 
студентами 25% 
навчальних курсів. 
Слід надати 
студентам 
можливість 
вибирати такі курси  
(включно з 
курсами, що 
викладаються на 
інших факультетах) 
на власний розсуд.  

Вжито певних 
заходів для 
просування дійсно 
вибіркової системи 
в університеті та на 
факультеті 
адвокатури. Як 
зазначає 
адміністрація 
університету, два 
роки поспіль 
проводився онлайн 
«ярмарок 
предметів», де 
студенти мали 
можливість 
ознайомитися із 
силабусами 
запропонованих 
предметів та обрати 
ті, які їм 
сподобалися.  
 
До внутрішніх 
документів внесені 
зміни щодо 
регламентації 
освітнього процесу.  

Як пояснили 
представники 
адміністрації, 
наприкінці 
навчального року 
студентам надають 
можливість обрати 
дисципліни. 
Подробиці зазвичай 
повідомляються через 
старост. Кожен 
студент може 
відзначити 
дисципліни, які хоче 
обрати. Часто ця 
процедура 
проводиться у 
паперовому форматі. 
Тоді ці папери 
передаються в 
деканат, а тоді – до 
навчально-
методичного відділу.  
Якщо щонайменше 15 
студентів обрали одну 
дисципліну, може 
бути створена група. Є 
дисципліни, які 
можуть викладатися 
для студентів різних 
спеціальностей, а 
також є дисципліни, 
які викладаються в 
межах одного 
факультету.  
 
Це також відображено 
у оновленому 
внутрішньому 
університетському 
Положенні про 
організацію 
освітнього процесу. 
Зокрема, зазначено, 
що: «На  основі  
навчального  плану  
для  кожного  
здобувача  вищої  
освіти розробляються 
та затверджуються 
індивідуальні 
навчальні плани на 
кожний навчальний 
рік. Індивідуальний 
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навчальний план 
формується за 
результатами 
особистого вибору 
здобувачем вищої 
освіти дисциплін 
вибіркової частини, з 
урахуванням  вимог 
освітньої  програми 
щодо  вивчення її  
обов’язкових 
компонентів.)». 
 
Водночас, під час 
інтерв’ю та 
обговорень у фокус-
групах деякі студенти 
повідомили, що у них 
не було можливості 
обрати окрему 
дисципліну. 
Припускаємо, що 
принаймні частково це 
може бути наслідком 
браку прямої 
комунікації, коли 
інформація не 
надається 
безпосередньо 
студентам.  

Елемент 3. 
Студентоцентри
чне навчання, 
викладання та 
оцінювання 

    

 
3.1 Заклад 
розробляє і 
впроваджує свої 
програми та 
здійснює 
оцінювання 
таким чином, 
щоб заохочувати 
студентів брати 
активну участь 
у навчальному 
процесі. 

Навчальне 
середовище все ще 
обмежується 
методиками, 
залежними від 
викладача та 
орієнтованими на 
усне екзаменування. 
Відсутні 
підтвердження 
застосування вправ 
на розвиток 
критичного 
мислення, 
включаючи 
спеціальні письмові 
завдання для 

Студентів слід 
заохочувати до 
активного навчання 
за допомогою 
різноманітних 
механізмів та 
всіляко 
підтримувати їх у 
цьому. Одним з 
таких механізмів є 
створення Інституту 
творчої юридичної 
освіти. 
Студентів слід 
залучати на всіх 
етапах розробки та 
затвердження 

Інститут творчої 
юридичної освіти 
ще не було 
створено. Проте 
різноманітні 
підрозділи Центру 
організації освітньої 
підготовки та 
інформаційно-
аналітичної роботи 
виконують функцію 
надання підтримки 
та заохочення 
студентів у процесі 
навчання.  
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студентів та аналіз 
кейсів; 
студентоорієнтован
ого навчання, 
залучення студентів 
до формування 
практичних навичок 
та правничих 
цінностей, 
заснованих на 
інтерактивних 
методах навчання в 
рамках курсу. 
Навантаження 
викладачів не 
залишає 
необхідного часу 
для розвитку 
творчості педагога. 
Навчальному 
процесу, здається, 
бракує практичних 
завдань, залучення 
студентів до 
практичної роботи у 
різних форматах та 
засобів формування 
у студентів навичок 
виражати свої 
думки в усній та 
письмовій формі.  

навчальних 
програм. 
Університету слід 
проводити анонімні 
опитування 
заінтересованих 
осіб. Має існувати 
формальне 
оцінювання 
навчального курсу. 
 

 
3.2 Студентів 
навчають таким 
чином, щоб 
вони 
дотримувались 
вимог 
професійної 
правничої 
етики. 
 

НУОЮА має курс з 
етики, але йому 
бракує методу 
інтегрування 
відповідних уроків 
етики і 
доброчесності у 
кожен окремий 
предмет. 
Незрозуміло, яким 
обсягом свободи та 
заохочення 
викладачі 
користуються для 
того, щоб 
розробляти 
матеріали курсів і 
навчальні методики, 
які б формували у 
студентів практичні 
навички та 
критичне мислення. 

У навчальний 
процес слід 
включити вивчення 
загальних і 
спеціальних 
етичних питань з 
огляду на їхнє 
прикладне значення 
для правника. Було 
б доцільно залучити 
правників-
практиків до 
проведення 
практичних занять 
або як спів-
викладачів (у тому 
числі випускників 
університету). 
 

Юридична та 
професійна етика 
викладаються як 
окремі предмети 
для студентів 
факультету 
адвокатури.  

Під час оцінювання 
експертам розповіли, 
що етичні питання 
також включені до 
вирішення практичних 
випадків у межах 
інших професійних 
дисциплін – не лише 
конкретних етичних 
дисциплін.  
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3.3 Заклад 
поважає 
студентське 
розмаїття і 
прислухається 
до потреб 
студентів, 
забезпечуючи 
гнучкі та 
різноманітні 
педагогічні 
методи і баланс 
між незалежним 
15 навчанням 
студентів та 
належною 
скеровуючою 
підтримкою з 
боку викладача, 
а також 
сприяючи 
взаємоповазі у 
стосунках між 
студентом і 
викладачем, 
включаючи 
питання 
обрання тем для 
студентських 
робіт. 
  

Навчальний процес 
організовано 
здебільшого за 
принципом "згори 
донизу". 
Екзаменування є 
усним. 

Поточне добре 
розвинене навчання 
в НУОЮА лише 
виграє від 
збалансованого 
фокусу на 
орієнтоване на 
студента навчання з 
підбором завдань, 
які вимагають 
аналізу фактів та 
питань права, що 
допоможе дійти 
юридичного 
висновку чи 
позиції.  
Університету/інстит
уту слід 
запровадити 
систему 
комплексного 
оцінювання з 
наголосом на 
багаторівневе 
навчання й 
мислення та 
демонстрацію 
різних сильних 
сторін студента.  
 

Викладачі 
використовують 
різні методи 
оцінювання та 
завдання: аналіз 
законодавства, 
порівняння, 
тестування, 
доповіді студентів, 
роботу з 
практичними 
ситуаціями (кейс 
стаді), рольові 
судові процеси 
тощо. Студенти 
отримують кредити 
на основі змішаної 
системи 
оцінювання.  
Як додали 
представники 
правничої школи, 
Відповідно до 
нормативних актів 
Університету 
запроваджено 
атестацію 
здобувачів вищої 
освіти шляхом 
проведення 
комплексного 
іспиту, який 
передбачає 
письмовий 
компонент 
(проходження 
тестування) та усної 
складової. Також 
практика 
комплексних 
іспитів 
впроваджена під 
час проведення 
семестрової 
заліково-
екзаменаційної 
сесії. Також 
комплексний іспит 
може передбачати 
виконання 
письмової складової 
у формі творчої 
роботи та її усної 
презентації. 

Експерти не змогли 
проаналізувати кожну 
дисципліну або багато 
дисциплін, які наразі 
викладаються. Досить 
очевидним є той факт, 
що система 
викладання та види 
оцінювання дуже 
залежать від 
конкретного 
викладача. Деякі 
викладачі 
намагаються 
диференціювати 
навчальні завдання, а 
також завдання для 
оцінювання, 
використовуючи як 
підсумкові, так і 
поточні (формуючі) 
інструменти 
оцінювання; тоді як 
інші, переважно, 
використовують усні 
відповіді та 
презентації.  
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3.4 Оцінювання 
студентів 
закладу 
здійснюється за 
оприлюдненими 
критеріями, 
положеннями та 
процедурами, 
які 
застосовуються 
послідовно і в 
яких враховано 
пом’якшуючі 
обставини. 
 

Опубліковані 
критерії усних 
екзаменів 
нескладні; здається, 
і викладачі, і 
студенти розуміють 
систему.  
Оцінювання знань 
студентів 
характеризується 
значною 
суб’єктивністю з 
боку викладача. 
Викладачі 
спілкуються з 
групами студентів 
через старост. 
  

Слід розглянути 
можливість 
проведення 
анонімного 
оцінювання знань 
студентів, а також 
переглянути та/або 
скасувати практику 
призначення 
старост і 
заохочувати 
безпосереднє 
спілкування 
викладача з кожним 
студентом.  

Критерії 
оцінювання описані 
в силабусі курсу, 
який студенти 
можуть знайти 
онлайн. Система 
старост не була 
скасована, і все ще 
більшість 
комунікації 
відбувається через 
старост груп. Проте 
з огляду на 
вимушене 
дистанційне 
навчання через 
пандемію, 
викладачі та 
адміністрація 
почали набагато 
частіше та 
ефективніше 
використовувати 
месенджери та 
застосунки. Це 
сприяє 
безпосередній 
комунікації між 
викладачем і 
студентом.  

Студенти підтвердили, 
що зазвичай вони 
заздалегідь отримують 
критерії оцінювання 
від викладачів. 
Впродовж останніх 
кількох років, 
особливо починаючи з 
березня 2020 року, 
спілкуватися з 
викладачами стало 
простіше, та це 
відбувається 
безпосередньо. 
Зазвичай є окремий 
чат у месенджері  
(в Telegram, Viber, 
Facebook Messenger 
тощо) для кожного 
курсу / дисципліни. 
Отож, потік 
інформації, новини, 
уточнення тощо 
повідомляються 
дійсно оперативно.  
Крім того, 
запроваджено так 
звані «явочні години», 
коли здобувачів 
можуть звернутись до 
свого викладача або 
будь-якого викладача 
кафедри за потреби з 
питаннями. 

3.5 Студенти 
мають 
можливість на 
систематичній 
основі анонімно 
та регулярно 
оцінювати свої 
курси та 
викладачів. 

НУОЮА 
використовує 
випадковий метод 
оцінювання курсу 
та викладача, але 
такі анонімні 
оцінювання не 
проводяться 
регулярно та 
систематично.  

Студенти повинні 
мати можливість 
анонімно оцінити 
курси і викладачів у 
кожному семестрі. 
Адміністрація 
навчального 
закладу має 
користуватися 
онлайн системами 
оцінювання. 

Викладачі більш 
активно 
практикують збір 
зворотного зв’язку 
від студентів після 
курсу. Відділ 
оцінювання якості, 
як зазначено вище, 
також проводить 
внутрішні анонімні 
опитування серед 
студентів раз на 
семестр. 

Під час інтерв’ю та 
обговорень у фокус-
групі студенти 
зазначали, що від 40 
до 60 % викладачів 
збирають відгуки про 
свої дисципліни.  

3.6 Заклад 
забезпечує 
відповідні 
офіційні 
процедури 

Існує неформальна 
система для скарг і 
звернень студентів. 
Але вона навряд чи 
працює у частині 

Університету слід 
забезпечити 
застосування дієвих 
і прозорих 
процедур розгляду 

Деякі процедури 
визначені для 
випадків суто 
академічної 
доброчесності – 

Є Кодекс честі і 
гідності студента,  
прийнятий 
Конференцією 
студентів у 2015 році. 
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розгляду заяв та 
скарг студентів. 

оскарження 
результатів усних 
екзаменів.  

скарг і звернень 
стосовно поведінки 
та дій тих чи інших 
осіб. Даний 
механізм має 
поширюватися на 
різні групи 
заінтересованих 
осіб. Процедури 
оскарження оцінок 
мають бути 
ефективними, 
зрозумілими й 
такими, що 
викликають довіру, 
і передбачати 
виділення 
достатнього часу на 
розгляд скарг та 
аналіз наслідків. 

боротьби з 
плагіатом. У разі 
виявлення, випадки 
плагіату 
розслідуються та 
вирішуються 
спеціальною 
Комісією, до складу 
якої входить 
проректор, 
висококваліфікован
і вчені, 
представники 
студентського 
самоврядування, 
дослідники та 
працівники 
університетської 
бібліотеки.  
 
Питання, пов’язані 
з поведінкою 
студентів, які 
проживають у 
гуртожитках 
університету, 
регулюються 
«Положенням про 
особливості 
користування 
гуртожитками НУ 
«ОЮА». Проте це 
Положення не 
зазначає конкретно, 
як саме студенти 
можуть захистити 
свої права, за 
винятком положень, 
відповідно до яких 
студенти можуть 
подавати скарги на 
керівництво та 
працівників 
гуртожитків згідно 
із Законом України 
«Про звернення 
громадян». Вони 
також можуть 
ставити під сумнів 
якість послуг у 
гуртожитку, якість 
роботи працівників 
шляхом подання 
звернень до органів 

Цей Кодекс містить 
вимоги до поведінки 
студентів, обов’язки 
тощо, проте не містить 
процедурного розділу, 
який би визначав 
механізми чи 
алгоритми дій у 
випадку порушення 
цих правил (Кодексу). 
 
Пунктами, на які 
посилаються у 
«Положенні про 
особливості 
користування 
гуртожитками НУ 
«ОЮА», є 4.3.6 та 
4.3.7 
 
Інтерв’ю та 
обговорення у фокус-
групі 
продемонстрували, що 
у випадку виникнення 
питання, 
найімовірніше, воно 
буде вирішуватися у 
«ручному» режимі – 
деканом чи 
адміністрацією 
факультету. Студенти 
практично не можуть 
пригадати якісь 
випадки звернень, 
пов’язані із 
поведінкою 
викладачів чи 
адміністрації.  
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студентського 
самоврядування, 
створених у 
кожному 
гуртожитку. Проте 
чітка процедура 
щодо цього не 
визначена.   
 
Подібним чином, 
стосовно решти 
випадків, 
пов’язаних із 
можливими 
проблемами, які 
випливають з 
особистої поведінки 
у межах освітнього 
процесу, команда 
експертів не 
виявила якісь 
конкретні заходи, 
вжиті у період між 
проведенням 
початкового 
оцінювання та 
оцінювання впливу.  

3.7 Заклад 
визнає важливу 
роль студентів у 
розробці та 
впровадженні 
університетсько
го кодексу 
поведінки/кодек
су честі. 
 

Викладачі, 
адміністрація, 
співробітники та 
студенти НУОЮА 
усвідомлюють 
важливість 
існування кодексу 
доброчесності, але з 
різним розумінням 
того, що це означає 
на практиці. 

Розробка Кодексу 
доброчесності має 
здійснюватися 
відкрито й прозоро 
із залученням усіх 
заінтересованих 
осіб. Кодекс має 
бути добре 
збалансованим і 
недискримінаційни
м. За зразок можна 
взяти системи честі 
університету ім. 
Вашингтона та Лі. 

Є Положення про 
дотримання 
академічної 
доброчесності в 
НУ «ОЮА», 
затверджене в 2019 
році. Цей Кодекс 
регулює переважно 
питання боротьби з 
плагіатом, проте 
також стосується 
оцінювання. Із 
метою 
розслідування 
факту порушення 
академічної 
доброчесності та 
притягнення до 
відповідальності 
ректор може 
створити комісію. 
До складу комісії 
входять 
представники 
студентського 
самоврядування у 

Пункт 4.6. Положення 
про дотримання 
академічної 
доброчесності в 
НУ «ОЮА» 
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разі, якщо питання 
академічної 
доброчесності 
стосується 
студента. Зовнішні 
заінтересовані 
сторони не 
залучаються до 
процесу.  

Елемент 4. Добір 
студентів, 
успішність, 
визнання і 
атестація 
студентів 

    

4.1 Студенти 
зараховуються 
до навчального 
закладу, 
проходять 
оцінку 
успішності, 
визнання і 
отримують 
диплом за 
результатами 
прозорого, 
справедливого 
процесу, що 
базується на 
їхніх особистих 
досягненнях. 
 

Значною мірою 
принципи та умови 
допуску, 
успішності, 
визнання та 
сертифікації 
студентів закріплені 
на рівні 
національного 
законодавства. 
Недостатньо чітко 
визначено порядок 
зарахування на ті чи 
інші навчальні 
курси. Незрозуміло, 
як саме 
визначається 
кваліфікація 
студента, яка 
таксономічна 
комбінація 
покладена в основу 
навчального плану 
та конкретної 
кваліфікації та 
чому. 

Університет 
повинен подбати 
про те, щоб 
процедури допуску 
та успішності 
студентів на усіх 
рівнях були 
прозорими та 
справедливими. 
Вимоги і критерії 
повинні бути 
розроблені на 
основі цілей і 
завдань дисципліни 
і відповідати їм. 
Там, де це можливо, 
Університет 
повинен визначити і 
закріпити розумні 
критерії для 
допуску, визнання 
та успішності 
студентів, з 
урахуванням 
положень 
Лісабонської 
конвенції про 
визнання 
кваліфікацій з 
вищої освіти.  
 

Положення про 
організацію 
освітнього процесу 
НУ «ОЮА» 
оновлене в 2020 
році. Також є 
нещодавно 
оновлене 
Положення про 
атестацію 
здобувачів вищої 
освіти. Обидва 
внутрішні 
документи 
відображають 
основні принципи 
Лісабонської 
конвенції про 
визнання 
кваліфікацій та 
Національної рамки 
кваліфікацій.  
Процедури 
зарахування 
студентів, переходу 
з курсу на курс є 
досить прозорими. 

 

4.2 Заклад має 
процедури і 
інструменти для 
збору і 
моніторингу 

Якщо студент не 
здає іспит,  він/вона 
має шанс перездати 
предмет. Виключно 
на останньому курсі 

За можливості, слід 
обговорити 
процедуру 
повторного 
складання іспиту, 

Відповідно до 
Положення про 
організацію 
освітнього процесу 
НУ «ОЮА», 

Пункт 6.5. Положення 
про організацію 
освітнього процесу 
НУ «ОЮА». 
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інформації про 
успішність 
студентів, а 
також вживання 
заходів на основі 
цієї інформації. 

бакалаврської 
програми студенти 
мають право 
перездати деякі 
предмети, щоб 
отримати диплом з 
відзнакою. 

як частини 
звичайної здачі, у 
випадку, якщо 
студент бажає 
підвищити свій бал 
за курс не лише у 
випадку “не склав” 
чи “не 
зарахування”. 

студенти можуть 
повторно складати 
іспит – перший раз 
тому самому 
викладачу, а другий 
раз – комісії. Отож, 
це звична 
процедура, яка вже 
існувала в 
університеті.  

4.3 Заклад 
застосовує різні 
види методів 
тестування і 
такі методи є 
правильними(пе
ревіряють саме 
те, що необхідно 
перевіряти), 
надійними(за 
однакову 
успішність 
ставлять 
однакові бали) і 
справедливими 
(жодних 
несправедливих 
несподіванок чи 
процедур). 
 

Абсолютна 
більшість іспитів в 
Університеті та на 
факультеті 
проходить усно, що 
породжує значні 
ризики. 

Слід запропонувати 
комбінування 
різних методів 
перевірки знань та 
навичок студентів. 

Впродовж двох 
років до моменту 
проведення 
оцінювання впливу 
усні державні 
іспити переважно 
замінялися 
письмовими 
тестами. Кількість 
усних іспитів також 
зменшилася у 
межах навчальної 
програми, хоча 
багато викладачів 
все ще широко 
використовують 
такий вид іспитів.  

 

4.4 Заклад 
зараховує до 
навчання і 
оцінює 
практичну 
юридичну 
освіту. 

Університет 
заохочує студентів 
до участі в різних 
студентських 
заходах, у тому 
числі й у 
студентських 
юридичних 
змаганнях, але 
студенти не 
отримують 
академічні кредити 
за такі зусилля.  
Участь в 
професійних 
юридичних заходах 
(практичне 
навчання) істотно 
покращує знання 
студентів. 

Участь в 
професійних 
юридичних подіях 
(практичне 
навчання) повинна 
заохочуватися, та за 
неї повинні 
надаватися кредити. 
  

У Розділі 8 
Положення про 
організацію 
освітнього процесу 
НУ «ОЮА» 
зазначено, що 
неформальна освіта 
студентів може 
бути переведена у 
кредити в межах 
навчальної 
програми.  
 
Іншим чином 
офіційно не 
закріплено, що 
студенти 
отримують кредити 
за участь в 
практичній 
навчальній 
діяльності або 

Цей індикатор 
залишається тим 
самим – викладачі на 
власний розсуд 
виставляють бали за 
практичне навчання. 
Водночас, варто 
зазначити, що сам 
компонент 
практичного навчання 
в навчальній програмі 
збільшився, як 
зазначено у пункті 2.2. 
вище.  
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студентських 
змаганнях. Проте 
деякі викладачі 
можуть виставляти 
бали за такі заходи.  

Елемент 5. 
Викладацький 
склад 

    

5.1 Заклад 
визнає свою 
першочергову 
відповідальність 
за свій 
викладацький 
склад і надає 
викладачам 
можливості для 
професійного 
розвитку. 

Університет визнає 
значимість 
викладацького 
персоналу та 
заохочує їх 
професійний 
розвиток. 

   

5.2 Заклад 
встановлює і 
дотримується 
чітких, прозорих 
і справедливих 
процедур добору 
працівників. 

Ніяких особливих 
зауважень чи 
проблем щодо 
питання добору та 
прийняття на 
роботу 
співробітників не 
було виявлено. 
 

   

5.3 Заклад 
заохочує до 
наукової 
діяльності з 
метою 
посилення 
зв’язку між 
освітою і 
дослідженнями 
та інноваціями у 
методах 
викладання та 
застосуванні 
нових 
технологій. 

Науково-дослідна 
робота є 
невід’ємною 
складовою системи 
діяльності 
Університету. 

   

5.4 Заклад 
сприяє 
вдосконаленню 
викладання і 
застосуванню 
різноманітних 

На багатьох 
заняттях 
продовжують 
використовуватися 
традиційні, 
неінтерактивні 

Університет має 
розробити програму 
для усіх 
факультетів на 
основі сучасних 
інтерактивних 

Викладачі 
проходять навчання 
з інтерактивних 
методів викладання.  
 
Більше аудиторій 

Через виклики та 
об’єктивні обставини, 
пов’язані з пандемією 
COVID-19, викладачі 
у всьому світі були 
змушені опанувати 
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інтерактивних 
методів 
викладання. 

лекційні методи без 
достатнього 
залучення 
студентів. Багато 
аудиторій досі не 
оснащені сучасним 
обладнанням. 

методів навчання. 
Така програма 
повинна включати 
навчання сучасним 
інтерактивним 
методикам 
викладання усіх 
викладачів. 
Усі лекційні зали 
повинні бути 
обладнані 
комп’ютерами та 
проекторами по мірі 
залучення ресурсів. 

технічно обладнано. 
Створені спеціальні 
комп’ютерні 
аудиторії.   

методи дистанційного 
викладання з 
використанням 
технологій. Ситуація 
була такою ж самою і 
в НУ «ОЮА», перехід 
до дистанційного 
викладання, навчання 
та проведення іспитів 
в якій проходив за 
підтримки Програми 
USAID «Нове 
правосуддя».  
 
Це також сприяло 
розширенню 
інтерактивного 
інструментарію 
викладачів – не лише 
щодо технологій, а й 
щодо методів 
викладання.  

5.5 Заклад 
визнає і 
підтримує 
міжнародне 
навчання та 
можливості для 
обміну як 
вагомий 
компонент 
академічної та 
викладацької 
мобільності й 
розвитку. 

Кількість 
викладачів, які 
брали участь в 
міжнародних 
програмах обміну 
для викладачів 
незначна. Знання та 
здатність 
викладачів навчати 
й здійснювати 
наукові 
дослідження 
іноземними мовами 
також обмежена, за 
винятком окремих 
спеціалізованих 
підрозділів 
Університету. 

Слід забезпечити 
додаткові 
можливості для 
міжнародного 
навчання та 
досліджень для 
викладачів за 
кордоном, 
запровадити 
більший обсяг 
вивчення іноземних 
мов. Викладачів 
слід заохочувати до 
участі в таких 
програмах. 

Курс юридичної 
англійської мови 
представлений на 
сайті університету. 
Матеріали 
згруповані за роком 
навчання. Крім 
того, юридична 
англійська мова 
викладається як 
окрема дисципліна 
впродовж трьох 
років навчання. 
Студентам також 
надаються 
можливості для 
вивчення інших 
іноземних мов: 
французької, 
іспанської тощо в 
межах 
сертифікатних 
програм.  

 

5.6 Заклад 
визнає, що 
залучення 
викладацького 
складу до 
управління – 
вагомий 

Участь викладачів у 
здійсненні 
управління 
обмежена, особливо 
на рівні факультету. 
Більшість питань 
управління 

Університет і 
факультет повинні 
обговорити 
створення 
додаткових 
можливостей для 
викладачів, які 

Щодо цього 
питання конкретні 
кроки поки не 
вживалися. Проте 
викладачі беруть 
участь у засіданнях 
кафедр, під час яких 
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компонент 
змістовного 
розвитку 
університету. 

вирішується на 
кафедрах та у 
пов’язаних з ними 
органах. 

будуть залучені до 
управління 
кафедрами, 
факультетами або 
Університетом. 

вони можуть 
висловитися та 
поділитися думками 
з приводу 
навчальної 
програми, 
освітнього процесу 
та інших питань. 
Викладачі також 
володіють 
достатньо високим 
рівнем 
незалежності щодо 
методів викладання 
та змістового 
наповнення 
навчального плану.  

Елемент 6. 
Навчальний 
план, навчальні 
ресурси та 
підтримка 
студентів 

    

6.1 Заклад 
забезпечує 
ефективне 
навчання 
шляхом 
застосування 
сучасних та 
гнучких методів 
викладання і 
навчання. 

Фактичні методики 
навчання більш 
обмежені й досі 
спираються 
переважно на 
запам'ятовування та 
усну декламацію 
студентів. 

Розглянути 
можливість 
застосування "Семи 
принципів хорошої 
практики у галузі 
вищої освіти". 
Заохочувати і 
підтримувати різні 
методики навчання 
в педагогічній 
практиці, які 
поважають 
різноманітні 
здібності і способи 
навчання. 

Загалом, викладачі 
намагаються 
застосовувати 
різноманітні методи 
і, за можливості, 
враховують 
особисті таланти та 
стилі навчання 
студентів.  

 

6.2 Навчальний 
план закладу 
передбачає 
ефективну 
підготовку 
студентів до 
кар’єри 
правника у 
публічній сфері, 
роботи у 
приватному 
секторі чи 
академічної 

Надто багато уваги 
приділяється теорії, 
яка не має 
практичного 
обґрунтування. 
Правники-практики 
зазначають, що 
випускникам бракує 
практичних 
навичок, вміння 
складати офіційні 
документи і м'яких 
навичок, таких як 

Рекомендується 
проведення більшої 
кількості 
практичних занять 
та семінарів, 
відвідування або 
спостереження 
студентами 
справжніх судових 
засідань з 
обговоренням та 
аналізом поведінки 
різних учасників 

Практичний 
компонент освіти 
суттєво покращено. 
Більш інтерактивні 
практичні методи 
запроваджені в 
межах курсів: 
рольові судові 
процеси, дебати 
тощо. Крім того, 
студенти відвідують 
реальні судові 
засідання та згодом 

Прогрес щодо цієї 
рекомендації був 
одностайно 
підтверджений 
представниками всіх 
заінтересованих 
сторін: 
адміністрацією, 
викладачами, 
випускниками, 
студентами і 
роботодавцями. 
Зокрема, останні 
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роботи, в т.ч. 
формування 
неакадемічних 
навичок та 
баланс між 
теорією та 
практикою. 

взаємодії з клієнтом 
та знання правил 
етичної поведінки 
правника. 

процесу. Слід 
приділяти більше 
уваги формуванню 
неакадемічних 
навичок та 
професійної етики.  

аналізують і 
обговорюють 
процес, поведінку і 
тактику сторін 
справи. Ці методи 
також посилюють 
різноманітні м’які 
навички.  

відзначили 
високорозвинене 
творче і критичне 
мислення нинішніх 
студентів факультету 
адвокатури 
НУ «ОЮА».  

6.3 Заклад 
забезпечує 
наявність 
ресурсів для 
підтримки 
студентів у 
навчанні, які є 
адекватними та 
відповідають 
всім вимогам і 
включають різні 
джерела 
ресурсів, 
наприклад, 
бібліотеки, 
навчальні 
засоби та 
інфраструктуру 
ІТ для 
підтримки 
роботи 
викладачів у 
вигляді 
наставників, 
порадників та 
інших 
консультантів, а 
також 
адміністративни
х працівників. 

НУОЮА має 
чудову бібліотеку із 
зручним просторим 
читальним залом. 
Заклад активно 
сприяє 
майбутньому 
працевлаштуванню 
студентів.  

Рекомендується 
розглянути 
впровадження 
нових форм 
розгортання 
співпраці, такої як 
Консультативна 
Рада Випускників 
або Недавніх 
Випускників / 
програму 
менторської 
підтримки студента.  

Ні Консультативна 
рада випускників, ні 
Рада нещодавніх 
випускників/ 
програма 
менторської 
підтримки студента 
ще не були створені 
факультетом 
адвокатури чи 
університетом.  
 
Водночас, як 
підтверджено 
адміністрацією, 
викладачами та 
студентами, декан 
факультету 
докладає багато 
зусиль для 
залучення 
практикуючих 
правників, часто 
факультет 
адвокатури залучає 
їх до освітнього 
процесу у різні 
способи: 
запрошуючи їх в 
якості спікерів для 
проведення 
академічних лекцій, 
організовуючи 
численні регулярні 
ярмарки вакансій, 
направляючи 
студентів на 
практику чи 
стажування тощо.  

 

6.4 Заклад 
визнає і 
підтримує 
міжнародне 
навчання та 

Міжнародні обміни 
та навчальні 
можливості не 
надто добре 
фінансуються. 

Рекомендується 
створювати й 
пропагувати нові 
можливості 
міжнародного 

Міжнародні освітні 
програми стали 
доступнішими для 
студентів.  
Університет також 

 



 

 73 

можливості для 
обміну як 
вагомий 
компонент 
студентського 
навчання та 
підтримки 
студентів. 

Існують сподівання 
з приводу того, що 
такі кошти 
надійдуть від 
держави. 

навчання з 
використанням 
різноманітних 
ресурсів включно із 
залученням 
випускників 
минулих років.  

просуває і 
практикує візити до 
різних міжнародних 
установ: Ради 
Європи, 
Європейського суду 
з прав людини, 
органів ЄС тощо.  

Елемент 7. 
Управління 
інформацією та 
адміністрування 

    

7.1 У закладу є 
ефективні 
процедури 
збору, аналізу та 
використання 
відповідної 
інформації з 
метою 
ефективного 
управління 
навчальними 
програмами та 
іншими видами 
діяльності. 

Університет має 
формально 
затверджені 
процедури розробки 
та моніторингу 
навчальних 
програм. Однак, 
деякі складові 
програм доволі 
розпливчасті, а за 
процесом реалізації 
цих програм немає 
належного 
контролю. 
Використання 
електронних систем 
навчання є 
обмеженим. 

Слід намагатися 
заохочувати 
викладачів 
розробляти свої 
програми більш 
реалістичними та 
наближеними до 
життя. Обсяг тексту 
та перелік посилань 
на джерела мають 
бути 
поміркованими. 
Слід розглянути 
можливість 
використання 
моделей робочих 
програм, 
розміщених у 
Європейському 
просторі вищої 
освіти (EHEA). 
  

У процесі розвитку 
системи вибіркових 
дисциплін студентів 
все частіше просять 
висловити їхню 
думку з приводу 
навчальної 
програми, 
навчальних планів, 
силабусів, курсів та 
методів викладання 
– це досить 
природньо, що 
викладацьке 
середовище в 
університеті та на 
окремих 
факультетах стає 
все більш 
конкурентним. До 
того ж, є певні 
нормативні офіційні 
вимоги щодо змісту 
навчального плану. 
Таким чином, 
більшість 
навчальних планів 
та силабусів із 
моменту 
проведення 
початкової оцінки в 
2017 році 
переглянуто, 
оновлено та 
збалансовано щодо 
робочого 
навантаження на 
студентів.  

 

7.2 Заклад Студенти Університету слід Відповідно до змін Видається, що 



 

 74 

залучає 
студентів і 
працівників до 
надання та 
аналізу 
інформації і 
планування 
подальшої 
діяльності. 

представлені у 
складі Вченої Ради 
Університету; 
голова 
студентського 
братства бере 
участь у ректоратах 
на регулярній 
основі. Водночас, 
студентське 
самоврядування 
видається досить 
слабо розвиненим 
на рівні факультету. 

вжити заходи для 
того, щоб посилити 
та сприяти 
активізації 
діяльності 
студентських рад; 
інформація про 
компетенції та 
процедури 
студентського 
самоврядування 
повинна постійно та 
зрозуміло 
доводитися до 
студентів. 

до законодавства 
щодо студентського 
самоврядування, 
представники 
студентства 
залучені до досить 
багатьох освітніх 
процесів. Проте 
відсутні чіткі 
процедури щодо 
того, як саме 
студентське 
самоврядування 
може захищати 
права студентів.  
 

студентське 
самоврядування 
досить високо 
розвинене в 
університеті. 
Документи, які 
регулюють 
студентське 
самоврядування, а 
також основна 
інформація про його 
діяльність, 
публікуються на сайті 
університету та у 
соціальних мережах. 
Проте експертам не 
вдалося знайти 
публічні оголошення 
про засідання 
студентської ради.  

7.3 Заклад 
забезпечує 
швидку та 
ефективну 
передачу 
важливої 
інформації 
безпосередньо 
студентам. 

В більшості 
випадків 
адміністрація 
Університету 
спілкується зі 
студентами через 
старост груп. Кілька 
годин щотижня 
офіційно відведені 
для того, щоб 
викладачі 
перебували на своїх 
кафедрах, де 
студенти могли б їх 
знайти, якщо в 
цьому є потреба. 
Однак, усі кафедри 
знаходяться в 
центральній будівлі 
Університету, на 
певній відстані від 
факультету 
адвокатури. Окрім 
того, в цей час у 
студентів все ще 
можуть бути 
заняття.  Графік 
занять 
унеможливлює 
відвідування 
студентами занять, 
які проводяться 
іноземними мовами.  

Використання 
систем управління 
освітою (СУО) 
пришвидшує та 
робить більш 
ефективним процес 
комунікації між 
учасниками 
освітнього процесу, 
а також усуває 
упередженість і 
фаворитизм. 
Університету і 
факультету слід 
забезпечити 
використання 
електронних засобів 
комунікації та 
навчити студентів і 
викладачів 
користуванню 
ними. 

Як зазначено вище, 
набагато більше 
викладачів 
практикують пряме 
спілкування зі 
студентами через 
різні месенджери 
(Telegram, Viber, 
WhatsApp тощо).  
 
Проте відсутні 
уніфіковані канали 
(наприклад, домени 
.edu) в університеті 
чи на факультеті.     

Спілкування через 
старост груп все ще 
широко 
практикується. 
Спілкування у 
месенджері є досить 
епізодичним та 
добровільним залежно 
від бажання 
викладача.  
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7.4 Заклад 
ефективно керує 
та впроваджує 
програми 
навчання, щоб 
забезпечити 
студентам 
сприятливе 
середовище для 
навчання. 

Студенти не 
одержують кредити 
за вивчення 
дисциплін 
іноземною мовою. 
Часто ці занятті 
збігаються у часі із 
заняттями з 
основного розкладу 
і проводяться в 
іншому 
приміщенні, аніж 
факультет 
адвокатури. 

Включити курси, 
які викладаються 
іноземними мовами, 
до загального 
навчального плану.  
Скласти розклад 
для курсів 
іноземною мовою 
таким чином, щоб 
вони доповнювали 
україномовні курси.  
Забезпечити 
присвоєння 
кредитів для 
студентів, які 
успішно склали 
курси іноземними 
мовами. 
 

Студенти можуть 
обрати вивчення 
кількох основних 
дисциплін 
(наприклад: 
Загальна теорія 
права, Римське 
право, Історія 
держави і права 
України, Судові та 
правоохоронні 
органи тощо) 
іноземною мовою: 
англійською, 
іспанською чи 
французькою. За 
такі курси даються 
кредити.  

 

Елемент 8. 
Публічність 
інформації 

    

8.1 Навчальний 
заклад 
регулярно 
оприлюднює 
актуальну, 
неупереджену та 
об’єктивну 
інформацію (як 
в кількісному, 
так і в якісному 
вимірах) про 
свою діяльність, 
включаючи 
програми та 
освітньо-
кваліфікаційні 
рівні, які він 
пропонує. 

Університет і 
факультет 
адвокатури мають 
свої вебсайти, які 
добре 
структуровані; їхнє 
інформаційне 
наповнення 
належним чином 
оновлюється 
завдяки наявності 
відповідальних за 
це осіб. 
Існують труднощі з 
параметрами 
пошуку та пошуком 
певних документів. 
Продовжується 
розробка нового 
вебсайту. 

Сайт Університету 
має бути 
організований 
таким чином, щоб 
усі важливі 
документи були 
згруповані за 
своїми видами та 
значимістю та їх 
пошук був легким і 
зручним. 
Університету та 
факультету слід 
розглянути 
можливість 
виокремлення 
блоку або розділу 
на своїх вебсайтах 
для документів, які 
є формою 
закріплення рішень 
Університету та 
факультету 
відповідно. 

Сайт НУ «ОЮА»  
оновлено з моменту 
проведення 
початкового 
оцінювання в 2017 
році. У меню на 
сайті є окремий 
розділ 
«Документація про 
діяльність 
університету», який 
містить 7 секцій: 
документи про 
освітню діяльність, 
документи про 
адміністративну 
діяльність, 
акредитація, вибори 
ректора, положення 
про структурні 
підрозділи та 
документи відділу 
охорони праці.  
 
Документи також 
можна знайти, 
скориставшись 
пошуком, 
розміщеним внизу 
сторінки.  

Через певні технічні 
проблеми не всі 
документи доступні на 
сайті. Зокрема, 
документи, пов’язані з 
адміністративною 
діяльністю, не 
відкриваються. 
Наприклад, 
Фінансовий звіт про 
діяльність на 2020 рік.  
 
Схоже, що сайт 
Факультету 
адвокатури та його 
сторінка в Instagram не 
оновлювалися з 2019 
року.  
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У факультетів є 
окремі розділи на 
сайті (напр., 
факультет 
адвокатури), але 
документи не 
публікуються на 
таких сторінках, 
натомість вони 
публікуються на 
окремому сайті 
Факультету 
адвокатури.  

8.2 Інформація 
про програми 
включає 
критерії відбору 
на них, 
заплановані 
результати 
навчання на цих 
програмах, 
методи 
викладання, 
навчання та 
оцінювання, 
прохідні бали і 
навчальні 
можливості, які 
надаються 
студентам, а 
також 
інформацію про 
працевлаштува
ння 
випускників. 

Ні на сайті 
Університету, ані на 
сайті факультету 
немає 
опублікованих 
навчальних планів 
та інформації, 
пов’язаної з ними. 
Сайт Університету 
не містить 
інформацію про 
можливості 
працевлаштування 
для студентів. 
Натомість, вебсайт 
факультету 
адвокатури має 
сторінку з 
інформацією про 
Центр 
працевлаштування 
студентів та 
випускників 
“Кар’єра”, на якому 
користувачі можуть 
знайти актуальні 
новини, пов’язані з 
можливостями 
працевлаштування 
та оголошеннями 
про робочі вакансії.  

Система навчання 
має бути 
організованою у 
максимально 
прозорий та 
змістовний спосіб, 
щоб забезпечити 
фактичний доступ 
до неї усіх дійсних 
та потенційних 
студентів, що 
допоможе їм у 
здійсненні 
свідомого вибору. 
Цей вибір має 
стосуватися як 
майбутньої професії 
та спеціалізації, так 
і самого 
Університету. 
Основна інформація 
та опис 
університетських та 
факультетських 
програм повинні 
бути належним 
чином оприлюднені 
і постійно 
оновлюватися. 

На сайті 
університету 
міститься детальна 
інформація про 
положення та умови 
вступу до 
університету, про 
роботу вступної 
комісії 
університету, 
підрозділ з 
підготовки до 
вступу, інформація 
для іноземних 
студентів та 
інформація про 
гуртожитки. На 
жаль, інформація 
про освітні 
програми, 
факультети та курси 
була недоступна (не 
можливо було на 
неї натиснути) на 
сайті на момент 
підготовки цього 
Звіту.  

Недоступність опису 
програм може бути 
технічною 
проблемою.  

8.3 Дисертації та 
інші наукові 
праці, 
опубліковані в 
рамках 
академічного 
процесу, 

Відповідно до 
Наказу 
Міністерства освіти 
України №758 від 
14.07.2014 року 
опубліковані на 
сайті Університету 

Університету слід 
продовжувати 
забезпечувати 
доступність усіх 
дипломних робіт і 
дисертацій і не 
видаляти їх з 

Багато дисертацій 
2019 року та більш 
ранніх років 
доступні на сайті 
архіву НУ «ОЮА». 
Проте деякі 
дисертації мають 

Загалом, здається, що 
цю рекомендацію 
виконано.  
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повинні бути в 
онлайн-доступі і 
не вилучатися 
без вагомої 
причини. 

дисертації 
знімаються з нього 
по спливу трьох 
місяців з дня 
отримання диплому 
про здобуття 
ступеню Доктора 
філософії. 
Університет 
дотримується цієї 
вимоги. 

вебсайту навіть 
після завершення 
трьохмісячного 
строку після 
захисту дисертації / 
отримання 
диплому. 

обмежений доступ, 
наприклад, ця.  
 

Елемент 9. 
Постійний 
моніторинг і 
періодичний 
перегляд 
програм 

    

9.1 Заклад 
постійно 
вдосконалює 
свої програми з 
метою 
реагування на 
вимоги та 
потреби 
студентів і 
суспільства, 
шляхом 
моніторингу та 
перегляду, в т.ч., 
якщо це 
доцільно, має 
механізми 
огляду колегами 
(експертної 
оцінки). 

Навчальні програми 
університету були 
переглянуті із 
застосуванням 
підходу на основі 
компетентностей. 
Чинні механізми 
оцінювання 
колегами 
(експертного 
оцінювання) є 
недостатніми.  

Університет має 
дослідити додаткові 
механізми, які б 
дозволили розвиток 
експертної оцінки з 
боку колег (peer 
review) і розвитку 
програм на рівні 
факультету таким 
чином, щоб 
дозволити усім 
кафедрам 
факультету 
адвокатури спільно 
розробляти і 
наповнювати 
програми. 

Щодо цього 
компонента не 
збиралася якась 
конкретна 
інформація. 
Водночас, 
викладачі пояснили, 
що в них є простір 
та можливість 
обговорювати з 
колегами питання 
навчального плану, 
програми чи 
розробки 
навчальної 
програми та 
силабусу.   

 

9.2 Заклад 
залучає 
студентів, 
роботодавців 
правничої сфери 
та інші 
зацікавлені 
сторони до 
перегляду та 
огляду програм і 
публічно 
повідомляє про 
зміни та 
оприлюднює їх. 

Студенти не є 
безпосередньо 
долученими до 
огляду та перегляду 
програм на рівнях 
кафедр та 
факультетів 
Університету. 
Залучення студентів 
до роботи у Вченій 
Раді Університету є 
досить 
формальною. 
Справжні 
можливості 

До процесів 
розробки та 
перегляду програм 
слід залучати усіх 
заінтересованих 
осіб, як-то: 
адміністраторів, 
викладачів і 
студентів на рівні 
університету, 
факультетів і 
кафедр, а також 
правників-
практиків. 

Як зазначено вище, 
представники 
студентів залучені 
до процесу 
розробки та 
внесення змін до 
програм.  
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студентів до 
здійснення власного 
внеску у цей процес 
обмежені. 

Елемент 10. 
Циклічне 
зовнішнє 
забезпечення 
якості 

    

10.1 Заклад на 
циклічній основі 
проходить 
зовнішнє 
оцінювання 
процесів 
забезпечення 
якості 
юридичної 
освіти у 
відповідності до 
ЕСР, при цьому 
кожне таке 
оцінювання 
проводиться з 
урахуванням 
напрацювань та 
досягнутого 
прогресу з часу 
останнього 
оцінювання. 

До проведення 
зовнішнього 
оцінювання 
Університет 
застосував щось на 
кшталт системи 
попереднього 
моніторингу, яка 
була доволі 
описовою, але все ж 
таки стала добрим 
внеском до 
майбутнього 
зовнішнього 
оцінювання. 
 

Університету слід 
продовжувати 
ініціювати процеси 
внутрішнього та 
зовнішнього 
оцінювання як 
інструменту для 
власного поступу. 
Крім того, 
Університету 
доцільно розробити 
механізми для 
здійснення 
моніторингу і 
оцінки будь-яких 
рекомендацій за 
результатами цього 
або інших 
оцінювань. 
 

Після проведення 
незалежного 
зовнішнього 
оцінювання якості 
освіти в 2017 році 
та на основі звіту 
НУ «ОЮА» 
розробила План дій 
для впровадження 
рекомендацій, 
наданих командою 
експертів.  
 
Впродовж періоду з 
моменту 
проведення 
незалежного 
зовнішнього 
оцінювання якості 
освіти у 2017 році 
та оцінювання 
впливу в 2020 році, 
університет 
впровадив ряд 
процесів, 
пов’язаних з 
акредитацією та 
моніторингом, які 
проводило 
Національне 
агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти та 
Міністерством 
освіти і науки.  
 
Не були розроблені 
якісь конкретні 
плани дій у 
результаті 
проведення таких 
моніторингів. Проте 
університет вжив 

Точно позитивним 
аспектом є те, що був 
розроблений 
операційний план для 
впровадження 
рекомендацій у 
результаті 
Зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 2017 року. 
Проте він може стати 
навіть ще більш 
ефективним, якщо 
будуть визначені 
конкретні часові 
рамки та відповідальні 
особи (не лише 
підрозділи). Крім того, 
проміжні оцінювання 
та перегляд Плану 
також були би 
корисними та 
допомогли б побачити 
прогрес щодо його 
впровадження.  
 
Цей механізм 
розгляду результатів 
зовнішнього 
оцінювання (та 
внутрішнього) може 
бути корисним у будь-
якому випадку.  



 

 79 

особливих заходів 
для виконання 
вимог і 
рекомендацій, 
наданих експертами 
з проведення 
оцінювання 
(оновлення 
внутрішньої 
документації, 
навчальних планів 
та програм, 
покращення 
системи вибіркових 
дисциплін тощо). 

10.2 Заклад 
сприяє 
проведенню 
внутрішнього 
оцінювання 
перед 
проходженням 
кожного 
зовнішнього 
оцінювання. 

Факультет 
адвокатури провів 
внутрішню оцінку, 
яка передувала 
цьому зовнішньому 
оцінюванню. 

    

 
 

2. КОМЕНТАР 
Після проведення зовнішнього оцінювання якості освіти на факультеті адвокатури 

Національного університету «Одеська юридична академія» у 2017 році, університет 
оперативно розробив та затвердив детальний План дій на основі звіту з проведення 
оцінювання. Цей План включає конкретні заходи щодо кожної рекомендації, визначеної у 
звіті, а також відповідальні структури університету за впровадження заходів, але без 
конкретно визначених часових рамок. Хоча очевидно, що План частково впроваджено, 
поки що відсутній звіт – проміжний чи кінцевий – щодо його впровадження та досягнутих 
результатів. Це може бути пов’язане з кількістю часу, який минув з моменту проведення 
початкового оцінювання.  

  
З іншого боку, представники адміністрації пояснили, що зовнішнє незалежне 

оцінювання 2017 року ґрунтовно підготувало їх до процесу акредитації та нових стандартів 
якості, визначених Міністерством освіти і науки України. Насправді, багато рекомендацій, 
отриманих у результаті проведення оцінювання, були згодом відображені в змінах до 
законодавства України або спиралися на положення, які вже були чинними у 2017 році.   

 
Таким чином, університет та факультет адвокатури отримали певні прерогативи щодо 

переформатування академічного процесу та середовища: розробка навчальних програм і 
планів, академічна свобода та гнучкість освітньої траєкторії для студентів, а також 
викладачів, залучення ширшого кола зацікавлених сторін до процесу викладання, 
наприклад, практикуючих правників та інших фахівців, внутрішня система оцінювання 
якості, посилення компоненту твердих (hard skills) та м’яких (soft skills) навичок у 
викладанні, заохочення для викладачів та практичного навчання студентів, оцінювання 
студентів тощо. Особливо важливим результатом проведення оцінювання стали 
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експериментальне тестування та незалежне оцінювання при вступі на магістерську 
програму на факультеті адвокатури.  

  
Під час всього процесу оцінювання впливу чітко відчувалося, що представники 

адміністрації та викладачі стали більш відкритими та орієнтованими на студентів, 
визнаючи, що студенти є центральним об’єктом освітнього процесу.  

 
Багато важливих внутрішніх документів затверджено чи оновлено (Статут, Стратегічний 

план, положення, пов’язані з освітнім процесом, оцінювання студентів, прогрес студентів 
тощо).  

 
Також важливо, що студенти отримали можливість вивчати основні дисципліни з 

обов’язкової навчальної програми іноземними мовами та отримувати за це кредити.  
 
Водночас, все ще існують шляхи подальшого розвитку університету та факультету 

адвокатури, особливо щодо запровадження процедур децентралізації, розширення 
положень про поведінку та розгляд звернень, презентації інформації про програми, що їх 
пропонує університет тощо.  
 
 
D. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО  
 
У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання із використанням Методики проведене на базі 
Інституту з підготовки кадрів в органах юстиції Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого в Харкові. Заклад було відвідано 30 листопада – 3 грудня 
2017 року. До складу команди експертів входили два міжнародні експерти: Ділейн Свенсон 
та Томас Спіді Райс, та два українські експерти: Марія Цип’ящук та Іван Ромащенко. У 
результаті проведення оцінювання підготовлено звіт, який представлено на початку 2018 
року на розгляд Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
 
 

1. МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  
 

Елемент: Ключові 
результати: 

Рекомендації: Вжиті заходи: Примітки: 

Елемент 1: 
Політика 
внутрішнього 
забезпечення 
якості 

    

1.1. 
Навчальний 
заклад має 
чітку політику 
та процедури, 
структури і 
процеси 
забезпечення 
якості. 

Часткове 
регулювання 
забезпечення 
якості 
юридичної 
освіти. 
Штучна 
природа 
підпорядкува
ння кафедр 
адміністрації 

Розробка схеми 
забезпечення 
якості у 
письмовому 
вигляді, у тому 
числі чіткі 
політики і 
процедури для 
проведення 
безперервного 
оцінювання. 

У 2020 році 
університет затвердив 
Положення про 
систему забезпечення 
якості освітньої 
діяльності та якості 
вищої освіти (система 
внутрішнього 
забезпечення якості) 
Національного 
юридичного 

Відповідно до 
пункту 2.3 
Статуту 
університету, 
одним із 
принципів 
освітньої 
діяльності є 
створення 
можливостей 
для молоді в 
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факультетів 
(інститутів). 
Недостатнє 
розуміння 
нюансів 
юридичної 
теорії і 
практики 
студентами. 
Відсутність 
регулювання 
та відсутність 
обов’язкового 
проведення 
опитування 
серед 
студентів. 

Активна участь 
адміністрації, 
викладачів і 
студентів. Окремий 
підрозділ щодо 
забезпечення 
досконалості та 
інновацій в освіті. 
Перегляд 
структури 
Університету 
кожні п’ять років 
та можливість 
гнучкого вибору 
майбутньої 
професії 
студентами. 
Регулярні анонімні 
оцінювання курсів. 

університету імені 
Ярослава Мудрого. 
Відповідно до цього 
Положення, є список 
органів, які 
відповідальні за якість 
освіти на різних 
рівнях (рівні 
університету, рівні 
інституту, рівні 
кафедри тощо). З 
огляду на інтерв’ю та 
обговорення у фокус-
групі ключову роль у 
цьому процесі відіграє 
Навчально-
методичний відділ 
університету. Хоча 
окремий орган 
забезпечення 
досконалості освіти не 
було створено, 
вищезазначене 
Положення дає 
загальне розуміння 
того, що університет 
почав звертати більше 
уваги на забезпечення 
належної якості 
освіти. На рівні 
студентського 
самоврядування тепер 
є Студентський 
омбудсмен, який 
представляє інтереси 
студентів з питань 
академічної етики. 
Оцінювання курсів 
проводяться, але їм 
бракує правового 
підґрунтя. Вище 
зазначене Положення 
передбачає регулярне 
оцінювання 
навчальних програм, 
проте не згадує 
регулярну оцінку 
дисциплін. Оцінка 
дисциплін переважно 
проводиться органами 
студентського 
самоврядування. 

здобутті якісної 
освіти. Пункт 
2.6 Статуту 
університету 
присвячений 
внутрішній 
системі 
забезпечення 
якості, а пункт 
2.7 Статуту 
університету 
зосереджує 
увагу на 
академічній 
доброчесності. 

1.2. Університет Присутня Усі зацікавлені Очевидно, що Відповідно до 
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плекає 
культуру, що 
визнає 
важливість 
якісної освіти 
та забезпечення 
якості і що 
відповідальніст
ь за 
забезпечення 
якості 
покладено 
особисто на 
представників 
адміністрації, 
членів 
професорсько-
викладацького 
складу і 
студентів.   

культура, що 
визнає 
важливість 
якості. 
Відсутність 
чіткого 
визначення 
мети і 
функцій 
Вченої ради 
Інституту 
підготовки 
кадрів для 
органів 
юстиції 
України.  
Наглядова 
рада, яка 
входить до 
структури 
Університету, 
має широкі 
повноваження
, які можуть 
впливати на 
політику 
Університету.  
Студенти вже 
розробили, 
але ще не 
впровадили 
Кодекс 
академічної 
етики. 
 

сторони мають 
реалізовувати 
високі освітні 
стандарти у своїй 
повсякденній 
роботі, а 
Університет має 
забезпечити такі 
умови, щоб всі 
зацікавлені сторони 
були почуті. Вченій 
раді Університету 
слід делегувати 
досить конкретні та 
зрозумілі 
повноваження 
Вченій раді 
Інституту.  
Створення 
Почесної або 
Поважної 
консультативної 
ради, яка була б 
гнучкою у своїй 
діяльності, не мала 
жодних 
повноважень щодо 
контролю та мала 
почесний статус.  
Чіткі процедурні 
норми, які слід 
включити до 
Кодексу етики. 
Студентів і 
студентів-
аспірантів слід 
активніше залучати 
до процесу 
розробки Кодексу. 
Принципи і 
цінності слід 
включити до 
Кодексу етики. 

викладачі та студенти 
університету цінують 
важливість якості 
освіти. В університеті 
створена Школа 
лідерства для 
навчання викладачів. 
Після зовнішнього 
оцінювання 2017 року, 
а також відповідно до 
положень Закону 
України «Про вищу 
освіту» університет 
переглянув 
компетенцію 
інститутів та 
факультетів і надав 
додаткові 
повноваження вченим 
радам інститутів і 
факультетів для 
посилення їх 
інституційної 
автономії. 
Тепер вчені ради 
створюються у всіх 
інститутах та на всіх 
факультетах. Через це 
інститути та 
факультети тепер 
мають більше 
автономії під час 
ухвалення рішень. 
Викладачам відомо 
про це. Окрема 
Почесна або поважна 
консультативна рада 
не була створена, як 
пропонувалося, проте 
опитані випускники 
повідомили про те, що 
вони підтримують 
зв’язок з 
університетом та 
мають можливість 
висловити свою думку 
і пропозиції щодо 
розвитку університету 
під час зустрічей 
асоціації випускників. 
Консультативні 
функції щодо 
забезпечення якості 
освіти та розвитку 

пункту 3.8 
Статуту, 
університет 
забезпечує 
якість освіти. 
Відповідно до 
пункту 3.9 
Статуту, в 
університеті має 
бути внутрішня 
система 
забезпечення 
якості освіти. 
Відповідно до 
пункту 4.2 (15), 
ректор 
забезпечує 
функціонування 
внутрішньої 
системи 
забезпечення 
якості. 
Відповідно до 
пункту 4.19 
Статуту, 
повинні бути 
сформовані 
вчені ради 
інститутів та 
факультетів. 
Компетенція 
Вченої ради 
Інституту 
підготовки 
кадрів для 
органів юстиції 
визначена в 
Положенні 
Інституту 
підготовки 
кадрів, 
ухваленому в 
2019 році. 
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освітньо-професійних 
програм у даний час 
виконують частково 
Асоціація випускників 
Університету, 
замовники освітніх 
послуг тощо. 
Ідея створення 
Консультативної ради, 
як інструменту, що 
впливає на якість 
освіти, буде 
розглянута. 
У 2018 році Вчена 
рада університету 
затвердила два 
документи, які були 
введені в дію наказом 
ректора: Кодекс 
академічної етики та 
Положення про 
комісію з академічної 
етики. Тоді як перший 
документ запроваджує 
етичні правила, то 
другий документ 
більше стосується 
процедури реагування 
на етичні порушення. 
Комісія з академічної 
етики складається з 15 
осіб, 10 з яких 
обираються з-поміж 
викладачів, а 5 є 
представниками 
студентів, у тому 
числі 4 особи, які 
призначаються 
Студентським 
сенатом, і 
Студентський 
омбудсмен, який 
входить до складу 
Комісії за посадою. 
Посада Студентського 
омбудсмена була 
створена в 2018 році, і 
відтоді він отримав 
понад 150 заяв від 
студентів стосовно 
освітнього процесу. 
Комісія з академічної 
етики вже 
продемонструвала 
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певні результати: 
одного викладача 
звинувачували в 
порушенні 
академічної 
доброчесності. 
Студенти знають про 
існування Комісії. 
Проте спостерігалося 
певне непорозуміння 
щодо вимог 
доброчесності серед 
студентів. Відсутня 
«нульова» терпимість 
до порушень 
академічної 
доброчесності. 
У 2019-20 рр. 
Комісією з 
академічної етики 
проведено низку 
заходів із 
впровадження 
принципів та 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 
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членами 
університетської 
спільноти; 
- проведено 18 
засідань Комісії у 
повному складі та 8 
засідань робочої групи 
у складі Комісії; 
- на засіданнях кафедр 
Університету 
проведено 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 в 
Telegram розроблені 
сторінки Комісії з 
академічної етики, на 
яких розміщується 
основна інформація 
щодо її діяльності, 
налагоджується 
зворотний зв'язок зі 
студентами та 
працівниками 
Університету; 
- розглянуто 17 заяв 
студентів щодо 
неетичної та 
недоброчесної 
поведінки викладачів 
Університету, 4 заяви 
викладачів 
Університету щодо 
випадків грубого 
порушення 
академічної 
доброчесності іншими 
викладачами тощо. 

1.3. 
Навчальний 
заклад має 
офіційно 
оприлюднену 

Університет 
має 
Стратегічний 
план розвитку 
на 2016-2020 
рр. з 

Плани, описані у 
Стратегічному 
плані, слід 
реалізовувати 
якомога швидше, 
та вони мають 

В Університеті є 
Стратегічний план 
розвитку на 2018-2024 
роки. Подібно до 
попереднього плану, 
він не зазначає 

Щонайменше 10 
відсотків 
представництва 
студентів у 
вчених радах 
факультетів та 
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стратегію, 
політику та 
процедури щодо 
безперервного 
процесу 
забезпечення 
якості освіти, 
які 
передбачають 
залучення 
студентів та 
інших 
(зовнішніх) 
заінтересованих 
сторін.   

абстрактними 
цілями і 
природою.  
План дій є 
більш 
конкретизова
ним  
документом, 
проте йому 
бракує 
інформації 
про осіб, 
відповідальни
х за 
впровадження 
окремих дій.  
Існує активна 
Асоціація 
випускників, 
у якої є 
власний 
вебсайт та яка 
організовує 
події.  

ґрунтуватися на 
думках всіх 
залучених сторін.  
У Плані дій слід 
зазначати 
конкретних осіб 
(викладачів, 
представників 
адміністрації), 
відповідальних за 
його реалізацію.  
Активніше 
залучення 
Асоціації 
випускників до 
освітнього процесу.  

конкретних осіб, 
відповідальних за 
впровадження 
документа. Водночас, 
цей новий 
Стратегічний план 
розвитку має такі 
позитивні риси: він 
містить SWOT-аналіз і 
передбачає ширше 
залучення органів 
студентського 
самоврядування та 
інших заінтересованих 
сторін до процесу 
розробки документів. 
Одну з цілей 
Стратегічного плану 
розвитку (формування 
вчених рад на рівні 
інститутів та 
факультетів, надання 
чітких та конкретних 
повноважень цим 
органам) вже було 
досягнуто. Все ще 
існує потреба у 
ширшому залученні 
випускників до 
освітнього процесу. 

інститутів, а 
також, крім 
того, голова 
студентського 
самоврядування 
є членом вченої 
ради. У цьому 
плані студенти 
також залучені 
до процесу 
погодження 
стратегічних 
планів. 

Елемент 2. 
Розробка і 
затвердження 
програм 

    

2.1 Навчальний 
заклад повинен 
мати процедури 
розробки і 
затвердження 
своїх програм. 

Детальні 
механізми 
розробки, 
затвердження 
і перегляду 
програм з 
обмеженим 
залученням 
студентів. 

Більш активне 
залучення 
студентів до 
процесу розробки і 
затвердження 
програм, на рівні 
факультету/інститу
ту.  

Є небагато інформації 
про те, як саме 
студенти залучені до 
процесу розробки та 
затвердження 
програм. Загалом, 
викладачі 
намагаються 
дослухатися до потреб 
студентів. Можна 
сказати, що органи 
студентського 
самоврядування 
можуть впливати на 
розробку і 
затвердження 
програм, приймаючи 
участь у роботі вчених 
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рад, та відповідно до 
пункту 3.5.1 
Положення про 
систему забезпечення 
якості освітньої 
діяльності та якості 
вищої освіти (система 
внутрішнього 
забезпечення якості) 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого, 
який дозволяє 
студентському 
самоврядуванню 
вносити пропозиції 
щодо змісту освітніх 
програм і навчальних 
планів. 
Студенти є членами 
Вченої ради 
Університету, Вчених 
рад 
інститутів/факультетів
, органів 
студентського 
самоврядування. 

2.2 Навчальний 
заклад має 
розробляти свої 
програми 
відповідно до 
цілей, 
встановлених 
для них, 
включаючи 
заплановані 
результати 
навчання та 
заплановане 
навантаження 
студентів.   

Матеріали 
курсів 
визначені 
кожним 
інститутом/ 
факультетом, 
при цьому 
першочергова 
відповідальніс
ть за розробку 
курсу лежить 
на кафедрі.  
Навички не 
завжди 
включені до 
навчальної 
програми та 
іспитів. 

Гнучкість має бути 
притаманною 
процесу розробки 
навчальних 
програм. 
Компонент щодо 
формування 
навичок має бути 
обов’язковим 
компонентом усіх 
курсів.  
Юридичні навички 
мають бути 
включені до всіх 
предметів та мають 
вважатися 
ключовим 
аспектом освітніх 
програм. 

Адміністрація та 
викладачі тепер 
звертають більше 
уваги на розвиток 
практичних навичок, 
приділяють увагу 
бізнес управлінню 
юридичною 
практикою  здобувачів 
вищої освіти. З-поміж 
іншого, це видно з 
розвитку Юридичної 
клініки – наразі вона 
має більше 
приміщень, та є кілька 
дисциплін 
практичного 
характеру. Юридична 
клініка організувала 
окремі інтерактивні 
заняття,  ведеться 
робота над кімнатою 
для судових слухань. 
Юридична клініка 
стала базою практики 
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студентів. 
Створений зал 
судових засідань і 
будується новий. До 
навчального плану  
включені спеціальні 
курси з питань 
юридичної клініки, 
необхідних для 
формування досвіду 
ведення переговорів та 
інших практичних 
юридичних навичок 
(наприклад, 
«Практика ЄКПЛ як 
джерело права», 
«Правові позиції 
Верховного Суду як 
інструмент однакового 
застосування норм 
права»,  «Демократія: 
від теорії до 
практики», 
«Практичні навички 
(юридичний клінічний 
практикум)», «Захист 
прав споживачів 
фінансових послуг» 
тощо). Крім того, 
серед викладачів є 
практикуючі 
правники, у тому 
числі судді та 
адвокати. Одним із 
прикладів практично 
орієнтованих 
дисциплін є курс 
Демократія: від 
теорії до практики. 
Водночас, 
повідомляли про 
потребу в більшій 
кількості практичних 
занять із Земельного 
права. Загалом, 
університету слід 
продовжити 
працювати у напрямку 
розвитку практичних 
навичок студентів. 

2.3 Навчальний 
заклад чітко 
визначає і 

Перші два-три 
роки навчання 
на кожному 

Студенти мають 
обирати 
факультет/інститут 

З огляду на інтерв’ю 
можна дійти висновку, 
що зараз в 
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повідомляє про 
кваліфікацію, 
яку студент 
отримає після 
проходження 
програми, і 
забезпечує 
правильне 
зазначення 
такої 
кваліфікації в 
рамках 
Національної 
рамки 
кваліфікацій і, 
відповідно, 
Рамки 
кваліфікацій 
Європейського 
простору вищої 
освіти. 

факультеті/інс
титуті 
переважно 
однакові. 
Спеціалізован
і курси 
викладаються 
лише на 
третьому або 
четвертому 
році навчання. 
Студенти, які 
вступають на 
навчання до 
Університету, 
переважно 
юні та 
недосвідчені.  

наприкінці другого 
року програми 
навчання 
бакалаврів; отож, 
протягом перших 
двох років мають 
вивчатися базові 
дисципліни, а лише 
тоді мають 
викладатися більш 
спеціалізовані 
предмети.  
 

університеті є більше 
вибіркових дисциплін 
та що була виконана 
вимога щодо 
наявності 
щонайменше 25% 
вибіркових дисциплін. 
Для цього на кожен 
навчальний рік 
розробляються 
Каталог №1 
вибіркових 
навчальних дисциплін 
першого 
(бакалаврського) рівня  
і Каталог №2 
вибіркових 
навчальних дисциплін 
другого 
(магістерського) рівня. 

2.4 Навчальний 
заклад повинен 
включати до 
програми 
навчання 
просування 
суспільних 
цінностей в 
аспекті етики 
та прав 
людини.  

Етику, 
юридичну 
етику та права 
людини не 
впроваджено 
у навчальну 
програму у 
системний та 
комплексний 
спосіб.  

Навчальна 
програма та 
індивідуальні 
плани занять мають 
бути переглянуті з 
метою виявлення 
того, де можуть 
бути включені 
елементи етики, 
юридичної етики і 
прав людини.  
Прецедентне право 
ЄСПЛ слід 
включити до 
навчальних курсів 
як бакалаврів, так і 
магістрів.  

Є окремі дисципліни з 
прав людини для 
студентів 
магістратури і 
студентів аспірантури. 
Також є окрема 
вибіркова дисципліна 
з етики. Із моменту 
створення комісії з 
етики в університеті в 
2018 році викладачі 
докладають зусилля 
для інтегрування 
етики та практики 
ЄСПЛ у свої курси. В 
усі навчальні плани 
включена навчальна 
дисципліна 
«Професійна 
відповідальність 
правника». 

 

2.5 Навчальний 
заклад повинен 
забезпечувати 
різноманітні та 
змістовні 
окремі 
вибіркові курси 
на вільний 
вибір студента, 
які складають 

Необхідний 
мінімум у 
25% 
вибіркових 
курсів не 
забезпечено.  
У деяких 
випадках 
вибір за 
студента 

Закладу слід 
досягнути 
показника у 25% 
вибіркових курсів 
якомога швидше.  
Студенти мають 
мати можливість 
самостійно обирати 
вибіркові курси, 
особливо на 

З огляду на інтерв’ю, 
мінімум у 25% 
вибіркових дисциплін 
був досягнутий 
(каталог №1 
вибіркових 
навчальних дисциплін, 
каталог №2 
вибіркових 
навчальних 
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чи 
перевищують 
необхідний 
мінімум із 25% 
вибіркових 
курсів від 
загальної 
програми. 

робить 
факультет/інс
титут або ж 
староста.  
Важко обрати 
курси інших 
факультетів, 
та є суттєві 
труднощі зі 
складанням 
розкладу. 

третьому і 
четвертому роках 
навчання. 
Слід визначити 
конкретні години 
занять для 
вибіркових курсів.   
 

дисциплін). За 
повідомленнями, 
загалом є орієнтовно 
10–15 вибіркових 
дисциплін на 
бакалавріаті, і 
кількість вибіркових 
дисциплін 
збільшилася. Тепер 
студенти можуть 
вибирати дисципліни з 
інших факультетів/ 
інститутів. Крім того, 
здатність студентів 
обирати вибіркові 
дисципліни через 
електронну систему 
вибору дисциплін 
також слід 
заохочувати і 
просувати. 

Елемент 3: 
Студентоцентр
ичне навчання, 
викладання та 
оцінювання. 

    

3.1. 
Навчальний 
заклад 
розробляє і 
впроваджує свої 
програми та 
здійснює 
оцінювання 
таким чином, 
щоб 
заохочувати 
студентів брати 
активну участь 
у навчальному 
процесі. 

Університет 
впровадив 
нещодавні 
зміни в сфері 
освіти, 
переглянувши 
та змінивши 
свої програми 
і частково 
навчальні 
плани. 
Студенти не 
залучені 
активно до 
процесу 
розробки 
програм і 
навчальних 
планів. 
Не всі 
викладачі 
використовую
ть 
інтерактивні 
методи, та у 
викладачів 

Студентів слід 
активно залучати 
на всіх етапах 
розробки і 
погодження 
навчальних 
програм. 
Університету слід 
проводити анонімні 
опитування серед 
заінтересованих 
сторін.  
Має існувати 
офіційне 
оцінювання курсу. 
Створення 
Інституту творчої 
юридичної освіти.  
 

Є небагато інформації 
про те, як саме 
студенти залучені до 
розробки і 
затвердження освітніх 
програм. 
Представники органів 
студентського 
самоврядування 
беруть участь у 
процесі ухвалення 
рішень вчених рад та 
мають право 
пропонувати зміни до 
освітніх програм, як 
зазначено у 
коментарях до пункту 
2, підпункту 2.1. 
Оцінювання 
дисциплін 
проводяться, цю 
функцію переважно 
виконують органи 
студентського 
самоврядування. Хоча 
відсутня інформація 
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часто 
надзвичайно 
велике 
навантаження.  
 

про створення 
Інституту творчої 
юридичної освіти, 
університет створив 
Школу лідерства для 
викладачів. 
Освітні програми 
розробляються із 
залученням у цей 
процес здобувачів 
вищої освіти, 
представників органів 
студентського 
самоврядування. 
Передбачається 
створення 
інституту/факультету 
інноваційних освітніх 
програм. 

3.2. Студентів 
навчають 
таким чином, 
щоб вони 
дотримувались 
вимог 
професійної 
правничої 
етики. 

Курс з 
правничої 
етики є в 
переліку 
вибіркових 
курсів. 
Важко 
сказати, 
наскільки 
питання етики 
інтегровані у 
різні курси. 
Реальна 
потреба та 
інтерес до 
питання етики 
на ринку 
юридичних 
послуг. 
 

Курс з правничої 
етики слід 
включити до 
навчальної 
програми, та кожен 
курс має мати 
етичний 
компонент.  
Правничій школі 
слід запрошувати 
практикуючих 
юристів та 
демонструвати 
етичні дилеми, а 
також проводити 
систематичні 
зустрічі з 
викладачами та 
практикуючими 
випускниками. 
Університет має 
просувати етичне 
середовище. 

У 2018 році 
університет зробив 
великий крок уперед 
на шляху до 
впровадження етичних 
стандартів шляхом 
затвердження Кодексу 
академічної етики та 
створення Комісії з 
етики. Стосовно 
включення юридичної 
етики до навчальної 
програми, то у 
студентів четвертого 
курсу є вибіркова 
дисципліна з етики. 
Також університет 
вже доклав зусилля з 
запровадження 
дисциплін з етики та 
надання правової 
системи відповідності 
етичним стандартам. 
Проте це не означає, 
що інтегрування етики 
в інші дисципліни слід 
припиняти – етику 
слід надалі 
інтегрувати до всіх 
дисциплін. Юридична 
деонтологія 
виключена з 
навчальних планів. 
Але в навчальних 
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планах представлена 
"Професійна 
відповідальність 
відповідальність". 
Крім того, в окремих 
освітніх програмах 
викладаються 
проблеми професійної 
етики та «Адвокатська 
деонтологія». 

3.3.Навчальний 
заклад поважає 
студентське 
розмаїття і 
прислухається 
до потреб 
студентів, 
забезпечуючи 
гнучкі та 
різноманітні 
педагогічні 
методи і баланс 
між 
незалежним 
навчання 
студентів та 
належною 
скеровуючою 
підтримкою з 
боку викладача, 
а також 
сприяючи 
взаємоповазі у 
стосунках між 
студентом і 
викладачем, 
включаючи 
питання 
обрання тем 
для 
студентських 
робіт.   

В 
Університеті є 
політика, в 
основі якої 
лежить 
індивідуальни
й підхід до 
кожного 
студента. У 
студентів 
немає 
проблем з 
комунікацією 
з 
викладачами. 
Університет 
має інститут 
студентського 
старости. 
Усі іспити 
складаються 
усно. 

Університет має 
розробляти 
внутрішні політики 
таким чином, щоб 
до уваги бралися 
різноманітні 
потреби та 
очікування 
студентів. 
Електронна 
система управління 
навчальним 
процесом повинна 
функціонувати 
належним чином та 
бути платформою 
для комплексного 
обміну 
інформацією. 
Методи, які 
використовуються 
викладачами, 
мають бути 
різноманітними, 
гнучкими та 
спрямованими на 
розвиток різних 
навичок студентів.  
Слід 
використовувати 
різноманіття 
методів тестування. 
В Університеті 
мають бути чіткі 
політики, які 
забороняють 
віддавати перевагу 
одним студентам у 
порівнянні з 
іншими, шляхом 
поліпшення 
системи АСУ та 
замінивши систему 

З огляду на 
дистанційне навчання 
через обмеження 
внаслідок пандемії 
COVID-19, 
університет оновив 
свою електронну 
систему управління 
навчальним процесом 
(АСУ) шляхом, з-
поміж іншого, 
уможливлення того, 
що студенти можуть 
надсилати 
повідомлення 
викладачам, а 
викладачі можуть 
вставляти посилання 
на відеоконференції у 
розклад. Microsoft 
Outlook також 
використовується для 
спілкування. 
Викладачі змогли 
опанувати доступні 
інструменти 
дистанційного 
навчання, у тому числі 
Microsoft Teams, Zoom 
та YouTube. Крім того, 
зараз університет 
використовує ще одну 
платформу (NEIK) для 
проведення іспитів у 
формі тестів. Інститут 
старост не було 
повністю скасовано, 
проте покращення цієї 
системи дозволило 
зменшити важливість 
старост. Щодо 
методів, які 
використовують 
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«сталої групи» 
гнучким 
розкладом.  
 

викладачі, то 
адміністрація заохочує 
використовувати 
інтерактивні методи. 
Проте викладачі не 
завжди 
використовують 
презентації та 
інтерактивні методи, 
це дуже залежить від 
викладача. 
Науково-методичною 
радою розроблені 
методичні 
рекомендації щодо 
змішаного навчання, в 
яких рекомендується 
ширше 
запроваджувати 
платформи 
інтерактивних методів 
та інноваційних 
технологій навчання. 

3.4.Оцінювання 
студентів 
закладу 
здійснюється за 
оприлюдненим
и критеріями, 
положеннями 
та 
процедурами, 
які 
застосовуються 
послідовно і в 
яких враховано 
пом’якшуючі 
обставини. 

Внутрішні 
норми 
дозволяють 
перескладати 
іспити. 
Розроблені 
програми та 
публікації 
містять чіткі 
описи 
організації 
процесу 
оцінювання – 
вони доступні 
онлайн або в 
деканаті. 
Перевірка 
знань 
студентів 
спираються на 
проведення 
усних іспитів. 
Викладачі 
мають доступ 
до залікових 
книжок. 
Викладачі 
звертають 
менше уваги 
на студентів, 

Положення та 
процедури 
оцінювання мають 
застосовуватися 
справедливо та 
послідовно. 
Викладачам слід 
застосовувати 
методи, які 
залучають багатьох 
студентів із групи.  
 

Наразі є дві основні 
форми проведення 
іспитів: тести та усні 
іспити. Тести 
проводяться з 
використанням 
електронної системи 
NEIK. 
Під час весняного 
семестру 2020 року 
іспити проводилися у 
формі тестів, і в 
результаті цього 
багато студентів 
отримали високі бали. 
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які 
навчаються 
гірше.    
 

3.5. Студенти 
мають 
можливість на 
систематичній 
основі анонімно 
та регулярно 
оцінювати свої 
курси та 
викладачів.  

Відсутні 
механізми для 
оцінювання 
курсів і 
викладачів. 
Викладачі та 
адміністрація 
не хочуть 
організовуват
и регулярне та 
систематичне 
оцінювання.  

Впровадження 
письмове 
щосеместрове 
оцінювання 
кожного курсу. 
Адміністрація 
Університету та 
Інституту мають 
використовувати 
онлайн системи 
оцінювання.  
 

Більшість 
респондентів онлайн-
опитування (понад 
70%) відповіли, що 
студенти активно 
залучені до 
оцінювання 
викладацького складу. 
Регулярним 
оцінюванням все ще 
бракує правового 
підґрунтя. Органи 
студентського 
самоврядування 
зазвичай проводять 
такі оцінювання. 
Частково 
використовується 
анонімне тестування 
для більш 
об’єктивного та 
незалежного 
оцінювання 
викладацького складу. 

 

3.6. 
Навчальний 
заклад 
забезпечує 
відповідні 
офіційні 
процедури 
розгляду заяв 
та скарг 
студентів. 

Декани, 
директори та 
завідувачі 
кафедр 
присутні на 
кафедрах у 
певні 
визначені 
години, готові 
вислухати 
скарги, які 
ймовірно 
будуть 
розглянуті 
належним 
чином. 
Оскарження 
результатів 
іспиту 
здійснюється 
протягом 
24 годин, але 
усний формат 
проведення 

Університет має 
забезпечити 
впровадження 
ефективних та 
прозорих процедур 
стосовно поведінки 
та дій будь-якої 
особи. Цей 
механізм має 
залучати різні 
групи 
заінтересованих 
осіб.  
Надійні, ефективні 
та зрозумілі 
процедури 
оскарження оцінок, 
у тому числі строк, 
що виділяється на 
розгляд скарги, та 
наслідки 
процедури.  

У 2018 році 
університет затвердив 
Кодекс академічної 
етики та створив 
Комісію з етики, до 
складу якої входять 
викладачі, персонал та 
студенти. Положення 
про комісію з 
академічної етики 
містить детальні 
правила про те, як 
мають розглядатися 
скарги стосовно 
поведінки члена 
університетської 
спільноти. Цей 
механізм вже довів 
свою ефективність, 
оскільки було кілька 
випадків, коли 
викладачів 
звинувачували в 
порушеннях етики, та 

Є Кодекс 
академічної 
етики 
університету, 
який передбачає 
формування 
Комісії з 
академічної 
етики та який 
було 
затверджено 31 
серпня 2018 
року. Цей 
Кодекс містить 
інформацію про 
місію та цілі 
діяльності 
університету.  
Він включає 
форми 
порушень, 
положення про 
відповідальність 
та академічну 
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іспитів 
впливає на 
можливість 
використання 
цього права.  

в одному випадку це 
призвело до 
звільнення викладача. 
Щодо процедури 
оскарження 
результатів іспиту, то 
процедура переважно 
залишилася 
незмінною – вона 
ґрунтується на 
Положенні про 
організацію освітнього 
процесу, 
затвердженому 26 
червня 2015 року. 
Відповідно до цього 
Положення, скаргу 
може подати студент 
на ім’я проректора з 
навчальної роботи з 
метою створення 
комісії, яка б 
перевірила, чи 
результати іспиту 
були обґрунтованими. 
Крім того, в 
університеті 
затвердили спеціальну 
форму апеляції для 
оскарження 
результатів тесту  
відповідно до 
розпорядження 
проректора від 9 
червня 2020 року.  

свободу, 
конфлікт 
інтересів.  
Є окреме 
Положення про 
Комісію з 
академічної 
етики від 31 
серпня 2018 
року.  

3.7.Навчальний 
заклад визнає 
важливу роль 
студентів у 
розробці та 
впровадженні 
університетсько
го кодексу 
поведінки. 

Заклад 
звертає багато 
уваги на 
систему честі. 
Розроблений 
проєкт 
Кодексу честі.  
 

Кодекс честі має 
залучати всі 
зацікавлені 
сторони, бути у 
вільному доступі та 
прозорим. 
Кодекс має бути 
збалансованим і 
недискримінаційни
м. 
Можна запозичити 
систему честі 
Університету Лі та 
Вашингтона. 

З 2018 року в 
університеті є власний 
діючий Кодекс етики. 
Його було 
затверджено 
найвищим 
колегіальним органом 
університету – 
Вченою радою 
університету, в якій 
представлені органи 
студентського 
самоврядування. 
Стосовно залучення 
інших заінтересованих 
сторін до процесу 
розробки документів, 
є небагато інформації 

Положення про 
Комісію з 
академічної 
етики від 31 
серпня 2018 
року містить 
детальні 
правила про 
формування 
Комісії та її 
процедурні 
правила. 
Комісія 
складається з 15 
членів: 10 є 
представниками 
викладацького 
складу, 
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про цей аспект. 
Кодекс етики 
університету та 
Положення, яке 
передбачає створення 
Комісії з етики в 
університеті, не 
позбавлені практичної 
важливості. З 2018 
року вже було подано 
понад 150 заяв про 
порушення етики. 
Положення з питань 
етики також 
передбачає існування 
Студентського 
омбудсмена. 

Студентський 
омбудсмен та 4 
інших, які є 
представниками 
студентів, 
призначеними 
Студентським 
сенатом. Строк 
повноважень 
комітету 
складає 3 роки. 
Положення 
містить детальні 
процедурні 
правила. Воно 
рекомендує 
ректору 
університету 
застосовувати 
заходи 
дисциплінарної 
відповідальності 
та виключати 
студентів. 

Елемент 4: 
Добір студентів, 
успішність, 
визнання і 
видача 
дипломів 

    

4.1. Студенти 
зараховуються 
до навчального 
закладу, 
проходять 
оцінку 
успішності, 
визнання і 
отримують 
диплом 
відповідно до 
прозорого, 
справедливого 
процесу, що 
ґрунтується на 
показниках 
їхньої 
успішності. 

Університетсь
ка система 
навчання 
студентів, 
вступу до 
вищих 
навчальних 
закладів, 
визнання та 
сертифікації 
побудована 
досить 
традиційно, 
оскільки вона 
переважно 
регулюється 
національним 
законодавство
м.  
Недостатньо 
зрозумілі 
процедури 

Мають бути 
розроблені прозорі 
та меритократичні 
процедури вступу 
студентів, навчання 
та сертифікації. Ці 
вимоги мають 
відповідати цілям і 
завданням 
навчальних 
дисциплін. 

Загалом, положення 
про процедури вступу, 
навчання та 
сертифікації 
переважно 
співпадають з 
Положенням про 
організацію освітнього 
процесу,  яке є 
основним джерелом 
регулювання з цих 
питань.  
Проте сайт 
університету містить 
список положень, 
розроблених та 
затверджених з огляду 
на дистанційний 
формат проведення 
іспитів. Цей список 
включає Регламент 
проведення атестації 
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вступу до 
різних 
інститутів/фак
ультетів.  
 

здобувачів вищої 
освіти дистанційно від 
9 червня 2020 року та 
Регламент проведення 
семестрового 
контролю дистанційно 
від 18 листопада 2020 
року.  
Критерії оцінювання 
містяться в Положенні 
про моніторинг знань 
студентів від 26 
червня 2015 року. Ці 
критерії було 
покращено та 
конкретизовано 
змінами від 7 грудня 
2020 року із 
введенням в дію 1 
січня 2021 року.  

4.2. 
Навчальний 
заклад має 
процедури та 
інструменти 
для збору, 
моніторингу 
інформації про 
успішність 
студентів та 
вживання 
заходів з огляду 
на цю 
інформацію. 

Студенти 
можуть 
повторно 
складати 
іспит у 
випадку 
неуспішного 
складання. 

Більш різноманітна 
структура 
оцінювання (не 
лише 
«незадовільно» чи 
«задовільно») та 
діджиталізація 
оцінювання.   

У ситуаціях, коли 
проводяться іспити, 
оцінювання є більш 
різноманітним ніж у 
випадку заліків. І 
іспити, і заліки 
представлені в 
освітній програмі. 
Відповідно до 
нещодавніх змін до 
системи моніторингу 
від 7 грудня 2020 року 
із введенням в дію 1 
січня 2021 року, 
структура оцінювання 
має незабаром стати 
більш різноманітною. 
Від початку дії 
обмежень внаслідок 
пандемії  
COVID-19 оцінювання 
стало набагато більше 
цифровізованим, у 
тому числі 
збільшилось 
використання 
оновленої АСУ та 
електронної системи 
NEIK. 

 

4.3. 
Навчальний 
заклад 

В Інституті 
перевага 
віддається 

Слід 
використовувати 
комбінацію 

Усні іспити 
використовуються у 
поєднанні з тестами. 
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застосовує різні 
види методів 
тестування, які 
є валідними, 
надійними та 
справедливими. 

усним 
іспитам, але 
це пов’язано 
із суттєвими 
ризиками.  

різноманітних 
методів тестування.  

Іспити після весняного 
семестру проводилися 
у формі тестів на 
основі Регламенту 
проведення 
контрольних заходів 
дистанційно (із 
використанням 
платформи Moodle), 
затвердженого 
розпорядженням 
проректора з 
навчальної роботи 
№112 від 7 травня 
2020 року. Цей 
Регламент передбачав 
використання методу 
тестування під час 
проведення іспитів: 
студентам ставили 60 
запитань. Для 
підсумкових іспитів 
також 
використовувалася 
платформа 
Zoom на основі 
Регламенту, 
затвердженого 9 
червня 2020 року. Для 
проведення іспитів 
після осіннього 
семестру 2020 року, 
відповідно до 
розпорядження 
проректора з 
навчальної роботи від 
18 листопада 2020 
року, перевага 
віддається усній формі 
іспитів. 

4.4. 
Навчальний 
заклад 
зараховує до 
навчання і 
оцінює 
практичну 
юридичну 
освіту. 

Інститут 
заохочує 
студентів 
брати участь у 
студентських 
змаганнях та 
інших 
заходах, але 
вони не 
отримують 
оцінок за це. 
Практичне 
навчання 

Університет має 
заохочувати 
практичне 
навчання та 
присуджувати за це 
оцінки.  
Оцінювання слід 
здійснювати за 
участь у 
студентських 
змаганнях.  

Участь у студентських 
змаганнях та робота в 
юридичній клініці 
окремо на 
оцінюються. Проте 
студенти отримують 
спеціальні бали за такі 
види діяльності, а 
також за участь у 
конференціях – ці 
бали впливають на 
їхній рейтинг і 
здатність отримувати 
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суттєво 
покращує 
знання 
студентів. 
 

стипендію. Бали за 
участь у студентських 
змаганнях та роботу в 
юридичній клініці 
включаються в 
портфоліо студентів та 
інші види активності 
для визначення 
рейтингів студентів. 
Відповідно, це 
означає, що ці бали не 
важливі для студентів 
контрактної форми 
навчання. У 
майбутньому 
університету слід 
продовжувати 
працювати над тим, як 
давати кредити як 
студентам-
контрактникам, так і 
студентам-
бюджетникам. 

Елемент 5: 
Викладацький 
склад 

    

5.1. 
Навчальний 
заклад визнає 
свою 
першочергову 
відповідальніст
ь за якість 
професорсько-
викладацького 
складу і надає 
викладачам 
можливості для 
професійного 
розвитку. 

Університет 
визнає 
важливість 
професорсько
-
викладацьког
о персоналу 
та їхнього 
професійного 
розвитку. 
Діє політика 
заохочення 
публікацій 
професорсько
-
викладацьког
о складу.  
 

Слід надалі 
заохочувати 
ініціативи в сфері 
освітньої 
діяльності. Можна 
виділити 
спеціальний фонд 
для присудження 
премій за важливі 
науково-освітні 
дослідження.  
Розвиток 
професорів та 
викладачів повинен 
стосуватися їхньої 
здатності 
викладати, 
забезпечувати 
наставницьку 
підтримку та 
розвивати 
студентів.  

Адміністрація сприяє 
академічним 
ініціативам. Одним із 
заходів, вжитих 
адміністрацією, було 
формування Школи 
лідерства при 
Науково-методичній 
раді.  
Винагорода 
визначається 
Колективним 
договором в межах 
бюджету Університету 
за особливі 
дослідження 
(публікації статті в 
Scopus, Web of Science). 

 

5.2. 
Навчальний 
заклад 

Ніяких 
особливо 
проблемних 

Університету слід 
розглянути 
можливість найму 

Систему ‘професор 
практики’ не було 
створено. У цьому 
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встановлює і 
дотримується 
чітких, 
прозорих і 
справедливих 
процедур 
добору 
працівників. 

питань щодо 
добору та 
найму 
працівників.  
Існуюча 
система 
віддає 
перевагу 
кандидатам, 
які мають 
науковий 
ступінь. Тим 
не менш, 
часто так 
трапляється, 
що кандидат 
без наукового 
ступеня є 
більш 
компетентним 
у викладанні.  

працівників без 
наукового ступеня, 
але із належним 
практичним 
досвідом та 
навичками, таким 
чином 
запроваджуючи 
систему «професор 
практики».  

напрямку, університет 
діє відповідно до 
загальної тенденції 
щодо найму персоналу 
в навчальних 
закладах, тобто 
зазвичай наймається 
персонал із науковим 
ступенем. Тим не 
менш, є багато 
практикуючих 
правників серед 
викладачів, у тому 
числі судді та 
адвокати. В 
Університеті 
викладання освітніх 
програм  
передбачає 
проведення  
практичних занять,  
кейс-стадій  і тренінгів 
фахівцями-
практиками. 
Буде створена кафедра 
практичного права. 

5.3. 
Навчальний 
заклад заохочує 
до наукової 
діяльності з 
метою 
посилення 
зв’язку між 
освітою і 
дослідженнями 
та інноваціями 
у методах 
викладання та 
застосуванні 
нових 
технологій.  

Проходження 
практики 
активно 
впроваджуєть
ся в системі 
Університету.  

Інші методи 
викладання, такі як 
практичне 
навчання через 
інсценування 
судового процесу 
та роботу 
юридичних клінік, 
мають бути такими 
ж 
використовуваним
и, як і інші методи 
викладання.  

Як вже зазначалося, 
студенти не 
отримують бали за 
участь у студентських 
змаганнях, але 
студенти бюджетної 
форми навчання 
отримують особливі 
бали для стипендії. Те 
саме стосується 
роботи в юридичній 
клініці. Бали за участь 
у студентських 
змаганнях та роботу в 
юридичній клініці 
включаються в 
портфоліо та інші 
види активності для 
визначення рейтингів 
студентів. Крім того, є 
кілька курсів, 
пов’язаних із 
функціонуванням 
юридичної клініки: 
Юридичний клінічний 
практикум, Правова 
позиція  Верховного 
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Суду, Захист прав 
споживачів 
фінансових послуг. 

5.4. 
Навчальний 
заклад сприяє 
вдосконаленню 
викладання і 
застосуванню 
різноманітних 
інтерактивних 
методів 
викладання. 

Під час 
багатьох 
занять і далі 
використовую
ться 
традиційні, 
неінтерактивн
і методи 
викладання. 
У багатьох 
аудиторіях 
відсутнє 
сучасне 
обладнання 
для 
викладання.  
 

Розробка програми 
для всіх викладачів 
щодо використання 
сучасних 
інтерактивних 
методів 
викладання, у тому 
числі навчання з 
питань 
інтерактивного 
викладання. 
По мірі того, як 
ресурси стають 
доступними, усі 
аудиторії повинні 
бути обладнані 
комп’ютерами та 
проекторами.   

Сформовано Школу 
лідерства, яка 
зосереджує увагу на 
навчанні викладачів. 

 

5.5. 
Навчальний 
заклад визнає і 
підтримує 
міжнародне 
навчання та 
можливості для 
обміну як 
вагомий 
компонент 
академічної та 
викладацької 
мобільності і 
розвитку. 

Кількість 
викладачів, 
які брали 
участь у 
міжнародних 
програмах 
обміну для 
викладачів, 
незначна.  
Здатність 
викладачів 
викладати 
іноземними 
мовами 
обмежена, за 
винятком 
певних 
спеціалізован
их підрозділів 
Університету.  
 

Слід забезпечити 
додаткові 
можливості для 
викладання і 
проведення 
досліджень із 
метою сприяння 
отриманню 
міжнародного 
досвіду.  

Обмеження внаслідок 
пандемії COVID-19 
наразі стали на заваді 
міжнародній 
мобільності.  
Університет сприяє 
міжнародній 
академічній 
мобільності студентів, 
аспірантів та 
професорсько- 
викладацького складу 
на підставі 
двосторонніх 
договорів з 
іноземними 
навчальними 
закладами та 
Положення про 
порядок реалізації 
права студентів 
Національного 
юридичного 
університету імені 
Ярослава Мудрого на 
академічну 
мобільність. 
Індивідуальна 
академічна 
мобільність можлива 
шляхом участі у 

 



 

 102 

програмах проекту 
Еразмус +. 
Відповідно до 
навчальних планів, 
програми академічної 
мобільності можуть 
бути реалізовані 
студентами 4-го курсу 
бакалавріату (7 
семестр) та першого 
курсу магістратури (2 
семестр). 
Партнерами 
Університету є понад 
50 закордонних 
університетів. Серед 
них: Лодзинський 
Університет (Польща); 
Університет Масарика 
(Чехія); Університет 
Миколаса Ромеріса 
(Литва); Школа права 
Таллінського 
технологічного 
університету 
(Естонія); Університет 
Монпельє (Франція); 
Університет штату 
Іллінойс (США); 
Східно-китайський 
університет 
політичних наук та 
права (Китай); 
Лісабонський 
Університет 
(Португалія); 
Університет Сантьяго-
де- Компостела 
(Іспанія); Міланський 
університет (Італія) та 
інші. 

5.6. 
Навчальний 
заклад визнає, 
що залучення 
професорсько-
викладацького 
складу до 
управління – це 
вагомий 
компонент 
змістовного 
розвитку 

Участь 
викладачів у 
здійсненні 
управління 
обмежена. 
Більшість 
питань 
управління 
зосереджена 
на кафедрах 
та пов’язаних 
органах.  

Співробітники 
Університету та 
Інституту мають 
обговорити 
створення 
додаткових 
можливостей для 
залучення 
викладачів до 
структури 
управління 
кафедри, 

Із моменту проведення 
зовнішнього 
оцінювання 
університет 
сформував вчені ради 
на рівні інститутів і 
факультетів, і це 
дозволило кафедрам 
брати активнішу 
участь у процесі 
управління 
університетом. 
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Університету. Університету та 
Інституту.  

Стосовно ситуації в 
Інституті підготовки 
кадрів для органів 
юстиції, то до складу 
вченої ради цього 
Інституту входить 6 
кафедр. 

Елемент 6: 
Навчальний 
план, навчальні 
ресурси та 
підтримка 
студентів 

    

6.1. 
Навчальний 
заклад 
забезпечує 
ефективне 
навчання 
шляхом 
застосування 
сучасних та 
гнучких 
методів 
викладання і 
навчання. 

Більшість 
лекцій 
проводяться 
усно і 
читаються як 
монолог. 
Студенти на 
задніх рядах 
менш залучені 
до процесу. 
Багато 
викладачів 
намагаються 
використовув
ати 
різноманітні 
інтерактивні 
методи, у 
тому числі 
мозковий 
штурм, 
практичні 
випадки, 
дебати, 
інсценовані 
судові 
процеси, 
тестування, 
проте також 
існують інші 
техніки, які 
можуть 
використовув
атися у 
процесі 
навчання. 
Багато 
викладачів 
здобули 

Розглянути 
можливість 
використання 
«Семи принципів 
передової практики 
в галузі вищої 
освіти».  
Розглянути 
можливість 
використання 
педагогічної моделі 
«навчальний цикл» 
в освітньому 
процесі. 
Методики 
викладання 
повинні 
поєднувати як 
андрагогічні, так і 
педагогічні 
підходи, техніки та 
принципи, такі як 
слухання, навчання 
та виконання. 
Останній відомий 
як «навчання через 
дію». 
Університету 
необхідно 
акумулювати 
знання та підходи 
студентів і 
викладачів, які 
мають зовнішній 
досвід.  
 

Впровадження 
зазначених принципів 
переважно є 
дискрецією певних 
окремих викладачів.  
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корисні 
навички 
завдяки 
різноманітним 
навчальним 
заходам.  

6.2. 
Навчальний 
план закладу 
передбачає 
ефективну 
підготовку 
студентів до 
кар’єри 
правника у 
сфері 
управління, 
роботи у 
приватному 
секторі чи 
академічної 
роботи, в тому 
числі 
формування 
неакадемічних 
навичок та 
баланс між 
теорією та 
практикою. 

Університет 
приділяє 
значну увагу 
залученню 
практикуючих 
юристів до 
освітнього 
процесу.  
Студенти 
беруть 
активну 
участь у 
різноманітних 
змаганнях, та 
Університет 
заохочує таку 
діяльність.  
В 
Університеті є 
юридична 
клініка, яка 
виконує дуже 
багато роботи. 
У ній є 
півтори 
штатних 
посади. У 
клініці 
працює 
близько 60 
студентів, 
відібраних на 
конкурсній 
основі. 
Більшість 
студентів 
прийшли з 
Інституту 
прокуратури 
та 
кримінальної 
юстиції, 
оскільки 
клініка 
розташована у 
тій самій 
будівлі. Для 

Університету слід 
збільшити кількість 
співробітників у 
юридичній клініці. 
Оптимальна 
пропорція 
студентів, які 
працювали б під 
керівництвом 
одного наставника, 
– це 7-10. 
Потрібно виділити 
додаткові 
приміщення для 
клініки, які були б 
розташовані 
ближче до 
центральної будівлі 
Університету.  
Більше уваги слід 
приділяти 
юридичній 
підготовці 
студентів та 
ефективнішій 
політиці 
керівництва 
студентами. 
Слід запровадити 
спеціальний курс 
щодо юридичної 
клініки, ведення 
переговорів та 
інших практичних 
навичок.  
Університету слід 
розглянути 
можливість 
створення кількох 
підрозділів у 
клініці, які 
спеціалізуватимуть
ся на різних 
аспектах права.  
Більше уваги слід 
приділяти питанню 
написання 

Юридична клініка 
збільшила кількість 
своїх приміщень 
(чотири окремі 
кімнати) та кількість 
залучених студентів 
(близько 49, які 
надають правову 
допомогу, плюс 80 
студентів, які 
вивчають дисципліни, 
пов’язані з 
функціонуванням 
юридичної клініки). 
Є кілька дисциплін, 
пов’язаних із 
функціонуванням 
юридичної клініки: 
Юридичний клінічний 
практикум, Правові 
позиції Верховного 
Суду та Захист прав 
споживачів 
фінансових послуг. 
Юридична клініка 
організувала окремі 
інтерактивні заняття, 
та ведеться робота над 
кімнатою для судових 
слухань. Незалежність 
юридичної клініки 
забезпечується тим 
фактом, що вона 
безпосередньо 
підпорядковується 
ректорату. Слід 
заохочувати зусилля 
адміністрації щодо 
запровадження так-
званих ‘майнорів’, що 
надасть студентам 
ширший вибір 
дисциплін та 
дозволить давати 
кредити за практичні 
завдання та 
студентські змагання. 
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інших 
студентів 
перешкодою є 
потреба 
добиратися до 
клініки.  
Робота у 
клініці 
винагороджує
ться 
стипендією, 
та крім того 
було 
розроблено 
окремий курс 
«Юридична 
клініка». 
Проте 
відсутній 
спеціальний 
курс із 
проведення 
переговорів. 
Компоненти з 
розвитку 
навичок 
міжособистісн
ого 
спілкування 
досить слабко 
представлені 
у навчальній 
програмі.  

юридичних 
документів 
студентами.  
Політика вузької 
спеціалізації, 
особливо на 
останніх курсах 
навчання. 
Більше уваги слід 
приділяти бізнес 
управлінню 
юридичною 
практикою. 
Процесуальні 
документи повинні 
готуватися на 
основі всієї 
інформації по 
справі, а не лише 
на основі короткого 
резюме. 
Потрібно частіше 
організовувати 
інсценування 
судового процесу.  

6.3. 
Навчальний 
заклад 
забезпечує 
наявність 
ресурсів для 
підтримки 
студентів у 
навчанні, які є 
адекватними, 
відповідають 
всім вимогам і 
включають 
різні джерела 
ресурсів, 
наприклад, 
бібліотеки, 
навчальні 
засоби та 
інфраструктуру 

Неймовірна 
бібліотека з 
різноманітним
и технічними 
ресурсами, у 
тому числі 
«Ліга:Закон», 
«Verdictum», 
«Юридична 
освіта: 
Юридична 
культура» 
тощо., яка 
працює з 
понеділка по 
п’ятницю, з 
8:30 ранку до 
18:00, у 
суботу вона 
працює до 

У студентів є 
достатній доступ 
до будівлі 
бібліотеки, проте 
для відвідувачів 
було б краще, якби 
студентам 
дозволяли 
залишатися там 
щонайменше до 
20:00 з понеділка 
по суботу.  
Інституту та 
Університету слід 
направити всі свої 
зусилля на те, щоб 
якнайкраще 
організувати 
практичний 
компонент. 

Ведеться робота над 
подовженням годин 
роботи бібліотеки.  
Через обмеження 
внаслідок пандемії 
COVID-19 бібліотека 
наразі не повністю 
доступна.  
Все ще є потреба у 
покращенні 
комунікації з місцями 
проведення практики. 
Оцінювання студентів 
проводиться, коли 
студенти 
повертаються після 
проходження 
практики. Коли 
студенти проходять 
практику, спілкування 
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ІТ для 
підтримки 
роботи 
викладачів у 
якості 
наставників, 
порадників та 
інших 
консультантів, 
а також 
адміністративн
их працівників. 

14:30. 
Студенти 
мають 
вільний 
доступ до цієї 
бібліотеки.  
Університет 
має власну 
автоматизован
у систему 
управління 
навчальним 
закладом – 
АСУ. Проте 
так стається, 
що або у 
людей 
виникають 
проблеми із 
використання
м цієї 
системи, або 
система не 
функціонує 
належним 
чином.  
Відсутня 
регулярна 
комунікація 
між офісом 
(місцем 
проходження 
практики) та 
адміністраціє
ю 
Університету. 

Інституту слід 
створити 
спеціальний 
департамент, який 
би відповідав за 
практику.  
Комунікація із 
студентами із 
метою здійснення 
моніторингу 
практики певного 
закладу.   
 

зводиться до 
мінімуму. 

6.4.Навчальний 
заклад визнає і 
підтримує 
міжнародне 
навчання та 
можливості для 
обміну як 
вагомого 
компоненту 
студентського 
навчання та 
підтримки 
студентів. 

Університет 
має низку 
спільних 
програм з 
підготовки 
студентів 
разом із 
литовськими 
університетам
и. Уся 
інформація 
про ці 
програми 
доступна на 
вебсайті 
Університету. 
Проте 

Щоб забезпечити 
студентів більшою 
кількістю 
можливостей 
міжнародного 
обміну та 
можливостей 
вивчення 
іноземних мов, 
курси вивчення 
іноземних мов 
мають бути 
доступними для 
студентів 
магістратури. 
Університету варто 
розглянути 

Відповідно до 
каталогу вибіркових 
дисциплін, який 
доступний на сайті 
університету (каталог 
вибіркових 
навчальних дисциплін 
№1, каталог 
вибіркових 
навчальних дисциплін 
№2), є певні вибіркові 
дисципліни 
англійською мовою на 
магістерській освітній 
програмі подвійних 
дипломів. Після 
проведення інтерв’ю з 
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переважно 
студенти 
факультету 
міжнародного 
права мають 
найбільше 
шансів щодо 
участі в цій 
програмі. 
Вивчення 
іноземних мов 
в Університеті 
не на дуже 
високому 
рівні – 5 
кредитів 
ECTS в 
Інституті 
юстиції. 

можливість 
запровадження 
певних 
традиційних курсів 
англійською мовою 
(наприклад, Права 
людини).  
Університету 
необхідно виділити 
ресурси на 
міжнародно 
орієнтоване 
навчання в 
різноманітних 
аспектах.  

адміністрацією стало 
відомо про плани 
запровадити більше 
дисциплін 
англійською мовою у 
найближчі роки. 

Елемент 7: 
Управління 
інформацією та 
адмініструванн
я 

    

7.1. 
Навчальний 
заклад має 
ефективні 
процедури 
збору, аналізу 
та 
використання 
відповідної 
інформації з 
метою 
ефективного 
управління 
навчальними 
програмами та 
іншими видами 
діяльності.  

Університет 
має 
електронну 
систему з 
інформацією 
про курси та 
оцінки, проте 
користувачі 
надають 
різний 
зворотний 
зв’язок про 
цю систему – 
деякі опитані 
не мали 
чіткого 
уявлення про 
те, як вона 
функціонує.  

Електронна 
система 
Університету має 
функціонувати 
належним чином із 
метою збору, 
аналізу та 
використання всієї 
інформації. 
Університету слід 
переглянути 
процедури 
систематичного 
використання 
інформації.  
 

Електронну систему 
університету 
(http://acs.nlu.edu.ua/) 
оновлено, та вона 
містить необхідні 
навчальні та 
методичні матеріали. 
Окрім цієї системи, 
також є окрема 
система для 
тестування під час 
іспитів – NEIK. 

 

7.2. 
Навчальний 
заклад залучає 
студентів і 
працівників до 
надання та 
аналізу 
інформації і 

Студенти 
представлені 
у складі 
Вченої ради 
Університету. 
Однак, 
студентське 
самоврядуван

Університету слід 
посилити та 
просувати 
студентські ради; 
слід надавати 
належну 
інформацію про 
компетенції та 

Сформувавши вчені 
ради на рівні 
інститутів та 
факультетів, 
університет посилив 
участь органів 
студентського 
самоврядування на 
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планування 
подальшої 
діяльності. 

ня слабко 
розвинене на 
рівні 
факультетів/ін
ститутів.  

процедури 
студентського 
самоврядування. 
Оголошення про 
збори студентських 
рад слід 
публікувати 
заздалегідь, а їхні 
компетенції мають 
бути чітко 
визначеними.  

рівні інститутів та 
факультетів. Крім 
того, є окремі 
положення про права 
органів студентського 
самоврядування щодо 
забезпечення якості 
юридичної освіти в 
Положенні про 
систему забезпечення 
якості освітньої 
діяльності та якості 
вищої освіти (система 
внутрішнього 
забезпечення якості). 

7.3. 
Навчальний 
заклад 
забезпечує 
швидку та 
ефективну 
передачу 
важливої 
інформації 
безпосередньо 
студентам. 

У більшості 
випадків 
адміністрація 
Університету 
комунікує зі 
студентами 
через старост, 
які інколи 
навіть 
ухвалюють 
рішення за 
своїх 
одногрупникі
в.   

Пряме спілкування 
з використанням 
електронних 
засобів зв’язку 
зробить процес 
комунікації серед 
заінтересованих 
сторін швидшим і 
ефективнішим, це 
усуне упередження 
та фаворитизм.  
Університету та 
Інституту слід 
забезпечити 
технічний елемент 
електронної 
комунікації, а тоді 
навчити студентів і 
викладачів як 
користуватися ним.  

Оновлення 
електронної системи 
та більш широке 
застосування 
інструментів Microsoft 
дозволило зробити 
процес комунікації 
між студентами і 
викладачами більш 
прямим і прозорим. 
Систему старост не 
повністю усунули, 
проте завдяки 
запровадженню 
цифрових 
інструментів 
комунікації інститут 
старост став менш 
впливовим. 

 

7.4. 
Навчальний 
заклад має 
ефективні 
процедури 
збору, аналізу 
та 
використання 
відповідної 
інформації з 
метою 
ефективного 
управління 
навчальними 
програмами та 
іншими видами 
діяльності. 

Студенти 
залежать від 
інституту/вик
ладачів в 
організації та 
виборі курсів. 
Існує 
обмежена 
можливість 
переходу з 
одного 
інституту до 
іншого.  
Логістика 
розкладу 
занять занадто 
складна через 

Університету слід 
переглянути 
чинний порядок 
формування 
розкладу занять та 
допускати 
обґрунтовані зміни 
для того, щоб 
надати можливість 
студентам 
навчатися поза 
їхнім 
інститутом/факульт
етом або групою 
студентів, таким 
чином, щоб 
студенти могли 

Заняття заплановані на 
першу половину дня, 
щоб дозволити 
студентам працювати 
у другій половині дня. 
Склавши розклад 
занять таким чином, 
університет дозволяє 
студентам працювати 
чи навчатися поза 
межами основної 
освітньої програми. 
Проте, за 
повідомленнями, 
інколи в день стоїть 
близько 5–7 пар, тоді 
як інші дні менш 
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існування 
великої 
кількості 
факультетів, 
фізичне 
розташування 
різних 
корпусів, 
необхідності 
координуванн
я з іншими 
кафедрами.  
 

обирати такі 
альтернативні 
заняття тоді, коли 
заняття з 
обов’язкових 
предметів не 
проводяться, щоб 
уникнути накладки.  

завантажені. 

Елемент 8: 
Публічна 
інформація 

    

8.1. 
Навчальний 
заклад 
регулярно 
оприлюднює 
актуальну, 
неупереджену 
та об’єктивну 
інформацію (як 
в кількісному, 
так і в якісному 
вимірах) про 
свою 
діяльність, 
включаючи 
програми та 
освітньо-
кваліфікаційні 
рівні, які він 
пропонує. 

Університет 
має власний 
добре 
структурован
ий вебсайт, 
доступний 
українською, 
російською та 
англійською 
мовами, де 
можна знайти 
інформацію 
про 
департаменти, 
інститути, 
факультети, 
міжнародні 
програми і 
міжнародну 
співпрацю. На 
сайті також є 
посилання на 
інші сайти 
про науку, 
бібліотеку та 
асоціацію 
випускників. 
На сайті 
також є 
інформація 
про юридичну 
клініку, але 
здається, що 
така 
інформація не 
широко 

Університету слід 
звертати більше 
уваги на основні 
програми з 
підготовки 
бакалаврів і 
магістрів, із 
зазначенням 
обов’язкових 
курсів та 
вибіркових курсів. 
Електронна 
система має 
функціонувати 
належним чином у 
межах своїх 
спроможностей. 
Асоціації 
випускників слід 
оцифрувати всі свої 
матеріали та 
розмістити їх 
онлайн.  

Університет вже 
представив списки 
вибіркових дисциплін 
для студентів 
бакалаврів і магістрів. 
Ці списки затверджені 
Вченою радою 
університету 
(протокол №8 від 27 
травня 2020 року та 
введений в дію 
наказом ректора №96 
від 2 червня 2020 
року), та вони 
доступні на сайті 
університету (каталог 
вибіркових 
навчальних дисциплін 
№1, каталог 
вибіркових 
навчальних дисциплін 
№2). Проте все ще є 
потреба у тому, щоб 
зробити всі ці 
дисципліни та 
навчальні програми 
доступними на сайті у 
зручному для 
користувачів форматі. 
Все ще досить 
незрозуміло, які базові 
дисципліни 
викладаються в 
університеті різними 
факультетами, окрім 
вибіркових дисциплін. 
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розповсюдже
на. Сайт 
Університету 
надає 
детальну 
інформацію 
про спільні 
навчальні 
програми та 
програми 
сертифікації, 
проте там 
бракує 
інформації 
про 
обов’язкові 
курси та 
вибіркові 
курси. 
Система 
електронного 
управління – 
це чудове 
надбання, але 
надходять 
повідомлення 
про технічні 
проблеми.  
В асоціації 
випускників є 
свій вебсайт  
(http://alumni.n
lu.edu.ua/) та 
журнал. 

Стосовно електронної 
системи університету, 
то за словами багатьох 
учасників інтерв’ю, 
систему оновили, і 
зараз вона набагато 
більш функціональна. 
Асоціація випускників 
університету також 
продемонструвала 
розвиток. На сайті 
університету є розділ, 
який перенаправляє на 
сайт Асоціації 
випускників. На цьому 
сайті можна знайти 
корисні посилання та 
матеріали, у тому 
числі електронні версії 
журналу Асоціації.  
 

8.2. Інформація 
про програми 
включає 
критерії відбору 
для таких 
програм, 
заплановані 
результати 
навчання на 
цих програмах, 
процедури 
викладання, 
навчання та 
оцінювання, 
прохідні бали і 
навчальні 
можливості, які 
надаються 
студентам, а 

Критерії 
відбору 
студентів 
містяться на 
сторінці 
http://vstup.nlu
.edu.ua/ . 
Недостатньо 
інформації 
про конкретні 
бакалаврські 
та 
магістерські 
програми на 
сайті. 
Інформація 
про час 
проведення 
лекцій 

Сайт Університету 
має містити список 
курсів, які 
викладаються в 
рамках програми 
підготовки 
бакалаврів і 
магістрів, в умовах 
прозорості, із 
зазначенням того, 
який департамент 
(кафедра) у якому 
інституті 
(факультеті) 
викладає який курс 
та протягом якого 
року навчання, а 
також результати 
навчання.  

Попри те, що сайт 
університету гарно 
виглядає та добре 
адмініструється, йому 
все одно бракує певної 
базової інформації про 
те, які дисципліни 
викладаються на 
бакалаврській та 
магістерській 
програмах (за 
винятком вибіркових 
дисциплін), а також 
практично неможливо 
знайти інформацію 
про те, яка кафедра в 
якому інституті (на 
якому факультеті) яку 
дисципліну викладає і 
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також 
інформацію про 
працевлаштува
ння 
випускників.  

доступна в 
електронній 
системі, але 
лише для 
авторизовани
х 
користувачів. 
Навчальні 
програми 
можна знайти 
в 
централізован
ій базі даних 
Університету, 
але стороннім 
особам 
спершу 
потрібно буде 
розібратися, 
до якої 
програми 
відноситься 
той чи інший 
курс, а тоді 
вже можна 
буде 
ознайомитися 
з навчальним 
планом.  
На сайті 
загалом 
описуються 
процедури 
викладання, 
навчання та 
оцінювання.  
На сайті 
відсутня 
інформація 
про 
можливості 
працевлаштув
ання для 
студентів, 
тоді як 
кількісну 
інформацію 
про показники 
успішності і 
кількість 
виключених 
студентів 
можна знайти 
у щорічній 

Інформація про 
курси має бути 
достатньо 
деталізованою і 
містити 
інформацію про 
змістове 
наповнення курсу, 
навички, які будуть 
отримані, кількість 
лекцій та форму 
оцінювання.  
Для користувачів 
сайту було б 
зручніше, якби на 
сайті в окремому 
підрозділі була 
розміщена 
спрощена 
інформація про 
критерії 
оцінювання. 
На сайті має 
міститися 
інформація про 
працевлаштування 
випускників, 
наприклад, у формі 
їхнього зворотного 
зв’язку про свій 
досвід. 
 

на якому курсі. 
До того ж, було би 
корисно для 
університету та його 
випускників, якби 
надавалася інформація 
про працевлаштування 
випускників та їхні 
відгуки з особливим 
акцентом на 
статистичній 
інформації. 
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доповіді 
ректора.  

8.3. Праці та 
дисертації, 
опубліковані в 
рамках 
академічного 
процесу, 
повинні бути в 
онлайн-доступі 
і не вилучатися 
без вагомої 
причини. 

Дисертації 
публікуються 
на сайті 
Університету. 
Чудово, що 
дисертації не 
вилучаються з 
сайту, отож 
Університет 
виходить за 
межі 
обов’язкових 
вимог.  
 

Університету слід і 
надалі публікувати 
всі наукові роботи 
та дисертації, а 
також 
забезпечувати їхню 
доступність на 
сайті навіть після 
закінчення 
тримісячного 
терміну 
обов’язкової 
публікації після 
публічного захисту.  
 

Університет 
відповідає вимогам 
щодо розміщення 
дисертацій на сайті. З 
точки зору змістового 
наповнення 
відповідного сайту 
(http://nauka.nlu.edu.ua/
?p=941) можна дійти 
висновку, що 
дисертації інших 
років, окрім 2020, не 
публікуються. За 
таких обставин 
університет повністю 
відповідає 
формальним вимогам. 

 

Елемент 9: 
Постійний 
моніторинг і 
періодичний 
перегляд 
програм 

    

9.1. 
Навчальний 
заклад постійно 
вдосконалює 
свої програми з 
метою 
реагування на 
вимоги та 
потреби 
студентів і 
суспільства, 
шляхом 
моніторингу та 
перегляду, в 
тому числі, 
якщо це 
доцільно, має 
механізми 
огляду 
колегами 
(експертної 
оцінки). 

Освітні 
програми 
Університету 
були змінені 
відповідно до 
компетентнісн
ого підходу.  
У закладі 
запроваджені 
механізми 
перегляду 
колегами.   

Процедури 
моніторингу 
програм мають 
бути достатньо 
гнучкими та 
відповідати 
сучасним реаліям і 
вимогам 
юридичного ринку, 
а також глобальним 
тенденціям у сфері 
вищої освіти, 
включаючи, але не 
обмежуючись 
академічною 
мобільністю 
студентів.   
 

З 2017 року 
університет 
запровадив довгий 
список вибіркових 
дисциплін. Також 
зараз є особливе 
положення, яке 
стосується системи 
якості в університеті. 
Відповідно до такого 
положення, інтереси 
студентів мають 
братися до уваги під 
час розробки 
навчальних програм. 
Вищезазначене 
положення вимагає, 
щоб освітні програми 
відповідали сучасним 
та майбутнім вимогам 
та щоб випускники 
були 
конкурентоспроможни
ми (пункт 4.1.3). 
Науково-методична 
рада університету 
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аналізує результати 
моніторингу освітніх 
програм (пункт 3.1.3). 
Положення про 
систему якості також 
містить розділ про 
моніторинг програм 
(розділ 5.1). 
Хоча вище зазначені 
документи 
передбачають систему 
забезпечення якості 
освіти, все ще не до 
кінця зрозуміло, як 
саме впроваджуються 
ці положення. 
Здається, що є потреба 
в регулярних 
опитуваннях та інших 
механізмах, щоб 
дізнатися про думки 
студентів та інших 
заінтересованих сторін 
щодо потреби в 
перегляді програм.  

9.2. Заклад 
залучає 
студентів та 
інші 
зацікавлені 
сторони до 
перегляду та 
огляду програм 
і публічно 
повідомляє про 
зміни та 
оприлюднює їх. 

Навчальні 
програми 
розробляютьс
я та 
переглядають
ся без (або з 
мінімальним) 
залученням 
студентів. 
Реальні 
можливості 
для внеску 
студентів 
обмежені.  
 

До процесу 
розробки та зміни 
Програм слід 
залучати всі 
зацікавлені 
сторони, тобто 
Університет, 
адміністрацію 
кафедри та 
департаменти, 
професорсько-
викладацький 
склад та студентів 
і, можливо, 
практикуючих 
юристів.  
Університету слід 
розглянути 
процедури, які б 
дозволили перегляд 
колегами та 
розробку програм 
за участі всіх 
заінтересованих 
сторін, у тому числі 
студентів, на 
партнерських 
засадах.  

До розробки програм 
безумовно залучені 
адміністрація 
університету, кафедри, 
адміністрація 
факультетів та 
викладачі. Студенти 
можуть вплинути на 
цей процес, 
приймаючи участь у 
вченій раді інституту/ 
факультету або 
висловлюючи свою 
думку відповідному 
викладачеві/ кафедрі. 
Роль практиків у 
розробці та зміні 
програм є обмеженою. 
Випускникам та 
практикам вдається 
висловлювати певні 
пропозиції про 
загальну природу 
освітнього процесу на 
зустрічах випускників. 
Тому все ще є потреба 
більше залучати 
студентів та зовнішні 
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заінтересовані 
сторони. 

Елемент 10: 
Циклічне 
зовнішнє 
забезпечення 
якості 

    

10.1. 
Навчальний 
заклад на 
циклічній 
основі здійснює 
зовнішнє 
оцінювання 
процесів 
забезпечення 
якості у 
відповідності до 
ЕСР, при цьому 
кожне таке 
оцінювання 
проводиться з 
урахуванням 
напрацювань із 
моменту 
проведення 
останнього 
оцінювання. 

Університет 
запровадив 
певний 
попередній 
моніторинг 
перед 
проведенням 
зовнішнього 
оцінювання, 
який був 
досить 
описовим, але 
все одно був 
суттєвим 
внеском у 
процес 
проведення 
подальшого 
зовнішнього 
оцінювання.   
 

Університету слід 
продовжувати 
брати участь у 
процесах 
зовнішнього 
оцінювання та 
впроваджувати 
механізми і 
процедури із метою 
проведення 
ефективного 
оцінювання та 
впровадження 
рекомендацій, 
отриманих у 
результаті таких 
оцінювань.   

Університет бере 
участь у зовнішніх 
оцінюваннях у межах 
процесу акредитації. 

 

10.2. 
Навчальний 
заклад сприяє 
проведенню 
внутрішнього 
оцінювання 
перед 
проходженням 
кожного такого 
зовнішнього 
оцінювання.  

Інститут 
юстиції був 
залучений до 
процесу 
внутрішнього 
оцінювання 
до проведення 
цього 
зовнішнього 
оцінювання.   

Університету слід 
розглянути 
можливість 
впровадження 
механізмів для 
проведення 
внутрішнього 
оцінювання на 
різних рівнях – 
кафедри, 
департаменту та 
університету 
загалом. Такі 
оцінювання можуть 
бути 
орієнтованими на 
дослідження 
певного 
конкретного 
сегменту, тобто 
фокусуватися на 
певній конкретній 
темі (наприклад, 

Університет вже 
ухвалив положення 
про забезпечення 
якості освіти, та йому 
слід продовжувати 
працювати над 
впровадженням 
механізмів 
забезпечення якості 
для того, щоб зробити 
вище зазначені 
положення більш 
практичними.  
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академічній 
свободі, системі 
оцінювання, 
розробці 
навчального плану 
тощо).  
 

 
2. КОМЕНТАР 

Загалом в університеті можна спостерігати прогрес на шляху до поступового впровадження 
системи забезпечення якості юридичної освіти. 31 серпня 2018 року Вчена рада 
університету затвердила два важливі документи: Кодекс академічної етики Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Положення про Комісію з 
академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
Перший документ містить етичні норми, якими керуються всі члени університетської 
спільноти. Другий документ запроваджує процедурні механізми реагування на етичні 
порушення, зокрема, формування Комісії з академічної етики, до складу якої входять 
15 членів, у тому числі 10 представників викладацького складу та 5 представників із числа 
студентів. Одним із представників студентства у Комісії є Студентський омбудсмен, який є 
членом Комісії за посадою. Студентський омбудсмен має права та обов’язки, передбачені 
Положенням про студентського омбудсмена, яке було затверджене Студентським сенатом 
14 грудня 2018 року. 
 
З-поміж інших найбільш видимих заходів, вжитих адміністрацією, є збільшення автономії 
вчених рад інститутів/факультетів (вчені ради створюються на всіх факультетах та 
інститутах), збільшення кількості вибіркових дисциплін (було досягнуто показник у 25 
відсотків від загальної кількості), покращення умов у юридичній клініці, ухвалення 
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості), затвердженого Вченою радою університету 2 
червня 2020 року, оновлення електронної системи управління (АСУ) та запровадження 
нової електронної системи для тестування під час іспитів (NEIK). Як показали проведені 
інтерв’ю, питання якості освіти стало одним з окремих напрямків розвитку університету. 
 
Ці події, найімовірніше, пов’язані з рекомендаціями, наданими після проведення 
зовнішнього оцінювання університету в 2017 році. Окрім оцінювання 2017 року, на 
розвиток університету також вплинули зміни в урядовій освітній політиці, у тому числі 
нові вимоги до акредитації освітніх програм. Попри той факт, що зовнішнє оцінювання 
мало певний вплив на розвиток правничої школи, багато респондентів (53,9%) анонімного 
опитування з оцінювання впливу не брали участь в оцінюванні 2017 року і не знали про 
нього. 
 
Попри вжиті заходи щодо впровадження рекомендацій, наданих під час оцінювання 2017 
року, певні сфери потребують подальшого розвитку. Оцінювання дисциплін слід 
проводити систематично та на основі правового підґрунтя. Наразі студенти переважно 
впливають на освітній процес через своїх представників у вчених радах, але все ще є 
потреба у ширшому залученні студентів та інших заінтересованих сторін до освітнього 
процесу. Крім того, більше уваги слід приділяти використанню інтерактивних методів 
викладачами на заняттях, наприклад, шляхом організації спеціального навчання для 
викладачів. До того ж, все ще існує потреба у додаванні інформації про базові обов’язкові 
дисципліни на сайт у чіткий, прозорий та зручний для користувачів спосіб. 



 

 116 

 

VI ЗАГАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТА 
ТЕНДЕНЦІЇ СЕРЕД 
ПРАВНИЧИХ ШКІЛ 
УНІВЕРСИТЕТІВ, ЯКІ 
ПРОЙШЛИ ОЦІНКУ 
 
Елемент 1: Політика внутрішнього забезпечення якості  
 
Усі чотири правничі школи створили чи посилили процес контролю якості з моменту 
проведення оцінювання. Певною мірою обсяг успіху залежить від дати проведення оцінки, 
що дало деяким університетам більше часу для впровадження рекомендацій, отриманих у 
результаті оцінювання. Питання часу незмінно відігравало роль фактору, який сприяв 
підвищенню рівня змін та покращень кожної з правничих шкіл. 
 
Кожна з правничих шкіл продемонструвала додаткові механізми, такі як обов’язкові звіти 
чи призначені перегляди комітетом, спрямовані на впровадження, моніторинг та 
оцінювання своїх програм із забезпечення якості. Окрім часу існуюча адміністративна 
сильна сторона (або слабка сторона) також стала визначальним фактором успішності 
впровадження рекомендацій щодо забезпечення якості.  
 
Експерти з оцінювання задоволені загальним прогресом, але водночас вбачають потенціал 
для покращення у всіх чотирьох правничих школах. 
 
Елемент 2: Розробка та затвердження програм 
 
Елемент 2 значно покращився у всіх чотирьох правничих школах. Кожна з правничих шкіл 
створила та запровадила структурний процес, який підтримував покращення, та їх 
структурні процеси також сприяють проведенню постійних оцінювань та покращень. 
Студенти надають відгуки щодо ключових моментів дисциплін, а вчені ради правничих 
шкіл активно обговорюють питання та беруть участь у колегіальному процесі покращення 
змістового наповнення дисциплін.  
 
Рекомендації оцінювання щодо інтегрування суспільних цінностей і прав людини до 
викладання дисциплін були впроваджені у всіх університетах відповідно до загальної 
методики кожної з правничих шкіл, а одна з них запровадила окрему дисципліну з прав 
людини до навчальної програми першого курсу. Усі правничі школи зараз досягнули чи 
перевищили базовий мінімальний показник у 25% вибіркових дисциплін. 
 
Елемент 3: Студентоцентричне навчання, викладання та оцінювання 
 
Студентоцентричне навчання наразі є очевидним у всіх чотирьох правничих школах у 
різній мірі – від повного прийняття до експериментування на ранніх етапах. Із моменту 
проведення оцінювання усі школи переглянули та взяли на себе зобов’язання 
використовувати покращені методики викладання і реалізували ряд позитивних змін щодо 
обсягу викладання, глибини та залучення заінтересованих осіб. Оцінювання стало 
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каталізатором для цих змін, але також потрібно віддати належне подальшим практичним 
семінарам із сучасних методів викладання та Інноваційному навчальному плану для 
вивчення права, які визначили конкретні навички та тренінги для викладачів.  
 
Сферою особливого покращення стало додавання професійної юридичної етики до 
основних дисциплін та початок процесу запровадження окремих дисциплін із професійної 
юридичної етики. Подібним чином, усі правничі школи запровадили нові чи покращили 
існуючі процеси оцінювання студентами. Це суттєвий позитивний крок, досягненню якого 
сприяли зовнішні оцінки у всіх чотирьох школах. Кожне оцінювання відображає 
нормальний процес із залученням студентів, викладачів та адміністрації, а також культуру 
кожної зі шкіл. 
 
Іншим значущим впливом оцінювання став відхід кожної з правничих шкіл від 
догматичного викладання з усним суб’єктивним оцінюванням до більш інтерактивного та 
урізноманітненого викладання, яке включає ряд об’єктивних методів проведення іспитів. 
Деякі зміни у викладанні та проведенні іспитів ймовірно зазнали впливу пандемії COVID-
19 і раптового переходу до дистанційного навчання, але загалом видається, що це 
пришвидшило зміни у сучасному викладанні та проведенні іспитів. 
 
Елемент 4: Добір, успішність, визнання та атестація студентів 
 
Кілька з оцінених правничих шкіл внесли значні зміни до процесу добору студентів, 
відійшовши від процесу добору під впливом патронажу і перейшовши до системи, яка 
ґрунтується на об’єктивному оцінюванні. У ЧНУ ця зміна була дуже значною, і це призвело 
до різкого покращення рівня підготовки студентів, які вступають до правничої школи. Усі 
сторони стали свідками отриманих у результаті цього покращень та підтримують 
об’єктивний процес добору.  
 
Окрім спільного впливу та тенденцій, які зазначалися вище та стосуються і цього елементу, 
школи досягнули успіху різного рівня у запровадженні практичних юридичних освітніх 
прикладів та навичок до дисциплін, і деякі правничі школи визнають роботу студентів над 
практичними навичками, у тому числі деякі форми визнання практичної роботи та 
клінічної освіти, оцінювання інсценування судових процесів та інші програми розвитку 
навичок.  
 
Елемент 5: Викладацький склад 
 
Усі правничі школи вжили важливих заходів щодо найму кваліфікованого викладацького 
персоналу та навчання для всіх викладачів. Усі правничі школи продовжують стикатися з 
проблемою обмежених фінансових та інших ресурсів, що дозволяє викладачам бути 
гнучкими у період, необхідний для розвитку юридичної освіти. Більше уваги стало 
приділятися питанню покращення методів викладання, які є різноманітними залежно від 
ресурсів правничої школи, і в цьому напрямку є позитивні зрушення. Кожна зі шкіл стала 
приділяти більше уваги і планувати підтримку та покращення викладацького складу. 
Оцінювання сприяли реалізації цих змін та відходу від догматичного викладання. 
Викладачі мають більше впливу щодо можливості обирати методи викладання, проведення 
іспитів та інші навчальні процеси. 
 
Елемент 6: Навчальний план, навчальні ресурси, підтримка студентів 
 
Кожна з правничих шкіл продемонструвала покращення у освітніх програмах у результаті 
отримання рекомендацій після проведення оцінки. Спостерігається кращий баланс між 
юридичною теорією та практикою, більший вибір навчальних дисциплін на вільний вибір 
студентів, інтегрування м’яких навичок до освітньої програми та кращий доступ і більший 
вплив міжнародного досвіду.  
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Правничі школи також збільшили кількість укомплектованих комп’ютерним обладнанням 
аудиторій, що заохочує і дозволяє використовувати різноманітні методи викладання. 
Спостерігається суттєве розширення доступу до інтернету для всіх студентів як у 
аудиторіях, так і за їх межами. Подібним чином, був покращений доступ студентів до 
комп’ютерів та бібліотечних ресурсів. Одна з рекомендацій, отримана у результаті 
проведення оцінки, стосувалася просування більшої залученості випускників до процесу 
реалізації покращень у правничих школах, і це призвело до того, що в одній зі шкіл 
відбулося значне покращення ситуації з комп’ютерами на території навчального закладу, 
які надавалися за фінансової підтримки випускників. 
 
Елемент 7: Інформаційний менеджмент та адміністрування 
 
Кожна з правничих шкіл суттєво покращила свій вебсайт та інформацію, доступну на 
вебсайті. Усі школи реалізували значні покращення щодо використання електронного 
поширення інформації та комунікації з викладачами, персоналом і студентами, зменшуючи 
залежність від історично сформованої системи «старост». Більш прямий спосіб комунікації 
з використанням стандартизованих адрес електронної пошти та месенджерів позитивно 
сприймається користувачами. Хоча покращення були очевидними і до пандемії COVID-19 
та раптового переходу до віртуального навчання, перехід до електронної комунікації різко 
пришвидшився у результаті закриття приміщень навчальних закладів.  
 
Елемент 8: Публічна інформація 
 
Доступність публічної інформації також покращувалася до пандемії COVID-19, але цей 
аспект також пришвидшився через обмеження внаслідок пандемії. Наявна краща та 
повніша інформація, доступна онлайн у всіх школах. Тепер дисертації повинні залишатися 
онлайн та у вільному доступі протягом щонайменше 3 місяців, і деякі школи перевищують 
цю мінімальну вимогу. Кожна правнича школа по-різному підходить до цих покращень, та 
в кожної школи ще є що вдосконалювати.  
 
Елемент 9: Постійний моніторинг і періодичність перегляду програм 
 
Взаємоперевірка та моніторинг стали поширеним трендом у кожній школі. Усі чотири 
школи розробили форму довгострокового планування та стратегічного планування, яка є 
більш інклюзивною по відношенню до різних заінтересованих сторін, зі зверненням 
особливої уваги на викладачів, адміністрацію і студентів. Обсяг впровадження змін 
залежить від моменту проведення оцінки та від наявності адміністративних ресурсів, що 
обмежує здатність належним чином оцінити обсяг впровадження процесів моніторингу та 
періодичного перегляду.  
 
Покращення та впровадження оцінювань студентами мало позитивний та значний вплив на 
моніторинг та перегляд програм.  
 
Елемент 10: Циклічне зовнішнє забезпечення якості 
 
Нові зовнішні акредитаційні вимоги вимагають проведення самооцінки, за якою слідує 
процес зовнішнього незалежного оцінювання. Перше оцінювання діє п’ять років, якщо 
тільки не присутня умовна річна акредитація з рекомендованими покращеннями, а тоді 
подальші оцінки повторно проводяться кожні 10 років. Процес є новим та все ще потребує 
покращення щодо об’єктивного та професійного впровадження. 
 
 



 

 119 

VII. ШИРШИЙ ВПЛИВ 
МЕТОДИКИ 
 
Оцінка впливу Методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів 
забезпечення якості юридичної освіти та проведені оцінювання спираються не лише на 
вплив у чотирьох університетах, оскільки оцінка впливу продемонструвала, що Методика 
мала ширший вплив на вищу юридичну освіту в Україні. Нижче представлені основні 
сфери, в яких ширший вплив Методики проведення оцінки є очевидним у вищій юридичній 
освіті України. 
 

A. ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ЗУСИЛЛЯМИ З НАДАННЯ ПІДТРИМКИ  
 
Окрім Методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення 
якості юридичної освіти, спершу Проєкт USAID «Справедливе правосуддя» та згодом 
Програма USAID «Нове правосуддя» впроваджували низку проєктів, спрямованих на 
підвищення якісті вищої юридичної освіти в Україні. Такі проєкти включають допомогу з 
розробкою національних стандартів вищої юридичної освіти як на бакалаврському, так і на 
магістерському рівнях, створення Інноваційного навчального плану підготовки правника в 
Україні, роботу з Асоціацією юридичних клінік України, допомогу з розробкою 
магістерської та бакалаврської програм в Українському католицькому університеті, а також 
значну кількість тренінгів для розвитку навичок, пов’язаних із якісною юридичною 
освітою, у тому числі інтерактивні методи викладання, юридична етика, підготовка тестів, 
розробка дисциплін із розвитку юридичних навичок та механізми забезпечення якості.  
 
Щоб зрозуміти вплив Методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
важливо розглянути зв’язок Методики з іншими зусиллями з надання підтримки. Методика 
була першим розробленим проєктом, та вона суттєво вплинула на інші проєкти, які 
реалізовувалися з метою підвищення якості юридичної освіти в Україні. Перш за все, 
Європейські стандарти вищої освіти, адаптовані для правничих шкіл, які використовуються 
у Методиці, слугують основою для подальших зусиль, у тому числі національних 
стандартів для бакалаврського та магістерського рівнів і Інноваційного навчального плану. 
Проблеми, виявлені під час проведення 4 оцінювань, є основою для обґрунтування 
подальших зусиль із надання підтримки, у тому числі визначення потреби у спрямуванні 
допомоги на зміну культури у вищій юридичній освіті України на студентоцентричне 
навчання, включенні юридичних навичок у освітню програму, забезпеченні існування 
значного практичного компоненту в юридичній освіті, наголошенні на важливості етики та 
міжнародного елементу для юридичної освіти України, а також розробці сучасних 
інтерактивних методів викладання та проведення іспитів. Зусилля з проведення тренінгів та 
надання допомоги і спрямування підтримки зазнали впливу проблем, визначених у процесі 
проведення початкової оцінки.  
 
Завдяки послідовності стандартів, акцентів, методів та експертів, залучених до цих 
проєктів, зміни в культурі та розуміння якості вищої юридичної освіти в Україні суттєво 
розвинулися послідовно та узгоджено. Це дозволило кожному з цих окремих проєктів 
допомоги доповнювати і посилювати один одного, а також розширило загальний вплив всіх 
цих проєктів.  
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B. ІНШІ УНІВЕРСИТЕТИ 
 

1. Національний університет «Острозька академія»  
Після проведення незалежного зовнішнього оцінювання якості юридичної освіти в інших 
університетах у 2017 році, Національний університет «Острозька академія» інтегрував ідею 
оцінювання якості та використав Методику як модель для створення власного інструменту 
внутрішнього забезпечення якості.  
 
Цей інструмент вперше розроблено в 2018 році, оригінальну Методику адаптували для всіх 
факультетів і спеціальностей університету. Проведено внутрішнє оцінювання, а його 
результати були представлені під час конференції в червні 2018 року. Команда експертів, у 
тому числі Професор Ділейн Свенсон та Марія Цип’ящук, а також представники Програми 
USAID «Нове правосуддя» взяли участь в обговоренні звіту з моніторингу.  
 
Згодом внутрішню Методику оцінювання якості НУОА покращено та оновлено. З моменту 
першого впровадження такі оцінювання проводяться систематично, а адміністрація 
університету і правничої школи підтверджують позитивний вплив у всіх сферах освітнього 
та навчального процесу: структура та зв’язки між структурними підрозділами університету, 
комунікація, методи викладання, розробка освітньої програми, доступ до інформації, 
оцінювання та заохочення студентів і викладачів тощо.  
 
Крім того, правнича школа Національного університету «Острозька академія» також 
значно інтегрувала Інноваційний навчальний план вивчення права в Україні, розроблений 
експертами Програми USAID «Нове правосуддя» у 2018 році. Це допомогло модернізувати 
та оптимізувати освітню програму Інституту, посилити компоненти практичних та м’яких 
навичок, а також звернути більшу увагу на права людини та професійну етику.  
 

2. Український католицький університет 
Впродовж останніх шести років Український католицький університет (УКУ) розробив дві 
чудові програми у сфері юридичної освіти. Перша – це магістерська програма з прав 
людини, а другою є нова бакалаврська програма з права. Виникненню магістерської 
програми сприяла серія лекцій із верховенства права на базі Центру верховенства права 
УКУ, які проводилися у партнерстві з Проєктом USAID «Справедливе правосуддя» та 
Програмою USAID «Нове правосуддя», а бакалаврську програму було створено на основі 
Інноваційного навчального плану вивчення права та за сприяння експертів Програми «Нове 
правосуддя» після проведення тренінгів для викладачів та адміністрації УКУ. Наразі 
Магістерська програма широко визнана як одна з найбільш якісних програм сучасної 
юридичної освіти в Україні. УКУ послідовно обирає вступників з найвищими балами для 
цієї програми. Магістерська програма інтегрує стандарти і культуру, втілені в критеріях 
зовнішнього оцінювання, у тому числі студентоцентрична юридична освіта, практичні 
юридичні навички, інтерактивні методи викладання, викладання етики та міжнародний 
досвід. Навчальний план бакалаврської програми запровадив ці принципи і буде першим 
планом, який використовує Типовий навчальний план вивчення права у новій програмі у 
сфері юридичної освіти в Україні. Репутація програм УКУ також слугує прикладом для 
інших правничих шкіл у Львові та інших містах. Досвід УКУ допоміг довести, що 
дотримання цих стандартів може стати підґрунтям успішної, конкурентоспроможної, 
сучасної юридичної освіти.  
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C. МАТРИЦЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УРЯДУ 
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ:  ВЖИТІ ЗАХОДИ: 
Необхідно створити 
незалежне Національне 
агентство із забезпечення 
якості вищої освіти. 

Створено незалежне Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти. Воно ефективно розпочало свою 
діяльність у лютому 2019 року після призначення 
керівництва Агентства КМУ.  

Необхідно створити 
експертну раду з питань 
забезпечення якості 
юридичної освіти, яка має 
стати частиною будь-якого 
агентства і системи із 
забезпечення якості вищої 
освіти. 

У грудні 2019 року Агентство створило свою Галузеву 
експертну раду з галузі знань 08 «Право». Див. Положення 
про галузеві експертні ради Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти.  

Систему забезпечення 
якості вищої освіти 
необхідно запровадити 
відповідно до нового закону 
про вищу освіту. 

Розділ V Закону України «Про вищу освіту» визначає 
систему забезпечення якості вищої освіти.  

Міністерству слід 
заохочувати правничі 
школи розробляти та 
впроваджувати систему 
внутрішнього оцінювання 
забезпечення якості. 

Закон України «Про вищу освіту» (стаття 16(2)) вимагає, 
щоб всі університети розробили систему забезпечення 
якості освіти, у тому числі механізми оцінювання. МОН 
працювало над заохоченням університетів до розробки та 
впровадження систем забезпечення якості. Див., наприклад, 
такі заходи:  
 

• https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-
2015-10-12-%C2%ABrozvitok-sistemi-zabezpechennya 

• https://mon.gov.ua/ua/events/usi-novivni-anonsi-podij-
2017-09-05-12-veresnya-vidbudetsya-seminar-
proczeduri-instrumenti-ta-kriteriyi 

• https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-
2017-05-11-vidkrito-reestracziyu-na-seminari-
%C2%ABsistema-vnutrishnogo-zabezpechennya-
yakosti-osviti 

 
Крім того, 1 вересня 2020 року Програма «Нове 
правосуддя» у співпраці з Проєктом ЄС «Право-Justice» 
надало МОН підтримку з проведенням онлайн публічного 
обговорення впровадження Національних стандартів вищої 
освіти за спеціальністю «Право» для магістерського рівня, 
розроблених за підтримки Програми «Нове правосуддя», 
Проєкту ЄС «Право-Justice» та офісу Координатора проєктів 
ОБСЄ та нещодавно затверджених МОН. Ця подія 
просувала національні стандарти юридичної освіти, 
спрямовані на забезпечення якості юридичної освіти по всій 
країні, захист ключових навчальних результатів, 
запровадження навчання, орієнтованого на практику та 
розвиток юридичних навичок і застосування верховенства 
права, а також запровадження показників якості юридичної 
освіти, які є важливими для розробки внутрішніх систем 
забезпечення якості юридичної освіти у правничих школах, 
зрештою допомагаючи підвищити загальний рівень якості 
юридичної освіти. 
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Крім того, Національне агентство із забезпечення якості 
вищої освіти розробило, а МОН затвердило Положення про 
акредитацію освітніх програм, яке визначає самооцінку 
якості освіти як один з обов’язкових етапів процесу 
акредитації. 

Необхідно розробити 
відповідні стандарти для 
юридичної освіти.   

Стандарти вищої освіти за спеціальністю «Право» для 
бакалаврського рівня розроблені та затверджені МОН у 
2018 році, а Стандарти вищої освіти за спеціальністю 
«Право» для магістерського рівня – у 2020 році.  

Усі заклади вищої освіти 
мають мати відділ 
забезпечення якості освіти. 

Із метою підтримки українських правничих шкіл у процесі 
впровадження законних вимог, пов’язаних із внутрішнім 
забезпеченням якості освіти, Програма «Нове правосуддя» 
надавала підтримку щодо створення підрозділів із 
забезпечення якості в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» та на юридичному факультеті 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. До того ж, Програма «Нове правосуддя» 
підтримувала зусилля Мінюсту та провідних правничих 
шкіл щодо розробки та просування Модельного положення 
про центр забезпечення якості юридичної освіти, яке 
доступне на сайті Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти разом з іншими пов’язаними корисними 
матеріалами. 

Разом із системою 
акредитації необхідно 
розробити систему 
проведення незалежного 
зовнішнього оцінювання 
для правничих шкіл, 
можливо, із використанням 
розробленої методики як 
зразка. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
розробило, а МОН затвердило Положення про акредитацію 
освітніх програм на основі Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 
2015 року та з врахуванням Методики проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання якості юридичної 
освіти.  

Закони і нормативно-
правові акти мають 
передбачати регулярне 
оцінювання професорсько-
викладацького складу 
студентами. 

Закон України «Про вищу освіту» (стаття 16(2)) вимагає, 
щоб всі університети розробили систему забезпечення 
якості освіти, у тому числі щорічне оцінювання студентів і 
викладачів та опублікування результатів оцінювання на 
сайті університету або у будь-який інший спосіб.  
 
Положення про акредитацію освітніх програм МОН 
визначає 10 критеріїв для оцінювання якості освітніх 
програм, один із яких (Критерій 8 «Внутрішнє забезпечення 
якості освітньої програми») визначає, що здобувачі вищої 
освіти безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування залучені до процесу періодичного 
перегляду освітньої програми та інших процедур 
забезпечення її якості як партнери. Позицію студентів 
потрібно враховувати у процесі перегляду освітньої 
програми.  

Стандарти для правничих 
шкіл мають ґрунтуватися на 
кращих практиках і 
принципах ефективної 
юридичної освіти 
відповідно до міжнародних 
стандартів. 

Стандарти вищої освіти за спеціальністю «Право» для 
бакалаврського рівня розроблені та затверджені МОН у 
2018 році, а Стандарти вищої освіти за спеціальністю 
«Право» для магістерського рівня – у 2020 році. Стандарти 
пройшли процес перегляду міжнародними та національними 
експертами та ґрунтуються на Стандартах і рекомендаціях 
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щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти 2015 року та інших відповідних міжнародних 
стандартах і кращих практиках.  

Необхідно створити 
незалежний акредитаційний 
орган із чітко визначеними 
стандартами. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
створене як незалежний акредитаційний орган, який 
використовує чітко визначені і погоджені МОН стандарти 
акредитації відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 
2015 року. Див. Положення про акредитацію освітніх 
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти.  

Необхідно розробити базові 
стандарти, але водночас 
слід забезпечити 
можливості гнучкого 
впровадження таких 
стандартів правничими 
школами, у тому числі 
адаптування навантаження 
в межах курсу та 
просування викладання 
вибіркових курсів. 

Стандарти вищої освіти за спеціальністю «Право» для 
бакалаврського рівня розроблені та затверджені МОН у 
2018 році, а Стандарти вищої освіти за спеціальністю 
«Право» для магістерського рівня – у 2020 році. Стандарти 
визначають мінімальні результати навчання щодо 
навчальних результатів та дозволяють досить значну 
гнучкість у досягненні цих навчальних результатів.  

Законодавство і 
нормативно-правова база 
мають дозволяти 
викладачам організовувати 
програми професійної 
підготовки з метою 
сприяння розвитку 
юридичних навичок 
студентів. 

Закон України «Про вищу освіту» (стаття 16(2)(4)) вимагає, 
щоб всі університети розробили систему забезпечення 
якості освіти, у тому числі забезпечення професійного 
навчання викладачів.  
 
Положення про акредитацію освітніх програм МОН 
визначає 10 критеріїв для оцінювання якості освітніх 
програм, один із яких (Критерій 6 «Людські ресурси») 
визначає, що заклад вищої освіти сприяє професійному 
розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з 
іншими організаціями, а також вимагає, щоб такі заклади 
стимулювали розвиток викладацької майстерності.  

Міністерству слід 
переглянути розподіл місць 
платного навчання 
студентів у правничих 
школах в Україні. Оновлена 
система має справедливо і 
прозоро розподіляти місця, 
частково з огляду на якість 
освіти та попит серед 
студентів. 

МОН запровадило систему уможливлення загальної/ 
широкої конкуренції між правничими школами за всі 
бюджетні місця для навчання за принципом «гроші йдуть за 
вступниками» на основі результатів зовнішнього 
незалежного тестування. Див.: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17#Text, 
https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2020-mon-opublikuvalo-
rejtingi-vstupnikiv-za-shirokim-konkursom-stanom-na-17-
serpnya Проте ця система не стосується правничих шкіл, 
підвідомчих Міністерству внутрішніх справ України. 

Міністерству слід 
передбачити можливість 
зменшення кількості годин 
занять за доречності та 
активно заохочувати 
використання дійсно 
вибіркових навчальних 
дисциплін відповідно до 
вимог закону та кращих 
практик. 

Закон України «Про вищу освіту» (стаття 56(2)) передбачає 
максимум 600 годин навчального навантаження на одну 
ставку науково-педагогічного працівника на навчальний рік.  
 
Стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» визначає, що 
вибір навчальних дисциплін має бути в обсязі, що становить 
не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для даного рівня вищої освіти.  
 
Положення про акредитацію освітніх програм МОН 
визначає 10 критеріїв для оцінювання якості освітніх 
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програм, один із яких (Критерій 2 «Структура та зміст 
освітньої програми») визначає, що структура освітньої 
програми передбачає можливість для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через 
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти вибіркових 
навчальних дисциплін.  
 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
звертає увагу на використання дійсно вибіркових 
навчальних дисциплін у процесі акредитації.  

Міністерству слід 
заохочувати розробку та 
запровадження кодексів 
поведінки у правничих 
школах для студентів, 
викладачів, членів 
адміністрації і персоналу. 

Закон України «Про вищу освіту» (стаття 32(3)) визначає 
обов’язки закладів вищої освіти, один із яких стосується 
наявності внутрішньої системи забезпечення якості, у тому 
числі затверджена політика академічної доброчесності 
(кодекс поведінки).  
 
До того ж, Положення про акредитацію освітніх програм 
МОН визначає 10 критеріїв для оцінювання якості освітніх 
програм, один із яких (Критерій 5 «Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 
доброчесність») передбачає перевірку впровадження 
політики академічної доброчесності у процесі акредитації 
навчальної програми.  

Міністерству слід 
заохочувати викладання і 
створення культури 
доброчесності та етики у 
правничих школах. 

Закон України «Про освіту» (стаття 42) вимагає 
дотримуватися академічної доброчесності. Із метою 
сприяння впровадженню положень закону про академічну 
доброчесність МОН видав відповідні рекомендації для 
закладів вищої освіти.   
 
До того ж, Положення про акредитацію освітніх програм 
МОН визначає 10 критеріїв для оцінювання якості освітніх 
програм, один із яких (Критерій 5 «Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 
доброчесність») вимагає розвиток культури якості. 

Необхідно розробити 
критерії кар’єрного росту 
викладачів, які б повністю 
враховували численні 
функції, які виконують 
викладачі у сфері 
юридичної освіти.   

Наразі кар’єрне просування викладачів зазвичай 
відбувається відповідно до внутрішніх положень у закладах. 
Звичною практикою є, коли особа може обіймати посаду 
доцента/професора, якщо така особа задовольняє вимоги до 
вченого звання доцента/професора, визначені у Порядку 
МОН присвоєння вчених звань науковим і науково-
педагогічним працівникам. Порядок не передбачає ступенів  
‘доцента практики’ чи ‘професора практики’. 

Міністерству слід 
розробити та заохочувати 
впровадження 
антикорупційних політик у 
вищих навчальних закладах.   

Закон України «Про освіту» (стаття 3) зазначає нульову 
терпимість до корупції з-поміж інших ключових принципів.  
 
МОН об’єдналося з Національним агентством з питань 
запобігання корупції задля сприяння розробці 
антикорупційних політик і програм у закладах вищої освіти. 
Див.: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-nazk-razom-
rozroblyatimut-ta-realizovuvatimut-antikorupcijni-programi-u-
vishah-pidpisano-memorandum  
 
Програма «Нове правосуддя» надавало підтримку ведучим 
правничим школам із розробкою Модельної 
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антикорупційної політики для українських університетів.  
Процедуру захисту 
дисертації для здобуття 
наукового ступеня доктора 
наук необхідно змінити для 
забезпечення її 
відповідності з кращими 
практиками і змінами до 
закону про вищу освіту.   

У 2019 році КМУ затвердив Постанову про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, яка 
діє до 30 червня 2021 року. Строк її дії може бути 
продовжено і після 30 червня 2021 року, якщо відповідні 
положення про здобуття ступеня доктора філософії не 
будуть включені до Закону України «Про вищу освіту». 
Відповідно до цієї Постанови, захист ступеня доктора 
філософії відбувається у два етапи: на попередньому етапі 
дисертації розглядаються двома рецензентами, а тоді – 
радою, до складу якої входять ці два рецензенти, два 
опоненти та голова ради. На противагу попереднім вимогам, 
такий спосіб захисту ближчий до кращих практик, оскільки 
у Постанові містяться високі вимоги до членів ради: усі 
члени ради повинні мати публікації у виданнях, 
проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science 
Core Collection. До того ж, на противагу попереднім 
вимогам, відповідно до цих нових вимог очікується, що всі 
члени ради є експертами у галузі знань, якої стосується 
дисертація, та очікується, що всі ознайомились з 
дисертацією, тоді як відповідно до попередніх вимог ради 
складалися з членів, які могли мати обмежені знання у 
галузі знань, якої стосувалась дисертація, та могли 
прочитати лише короткий опис дисертації (‘автореферат’). 
Загалом, процес захисту став складнішим, ніж раніше, тому 
що для кожного захисту повинна утворюватися рада 
відповідно до наказу МОН. 

Необхідно переглянути 
політику отримання 
стипендій від уряду, щоб 
дозволити присудження 
урядових стипендій 
студентам, які не 
отримують фінансування 
від уряду (навчаються не за 
державним замовленням).   

Все ще лише студенти на бюджетній формі навчання мають 
право отримувати державні стипендії.  

Положення про виробничу 
практику для студентів, які 
здобувають освітній ступінь 
бакалавра, необхідно 
переглянути задля 
забезпечення можливості 
проходження практики у 
відповідних недержавних 
установах, у тому числі 
НУО та приватних 
юридичних фірмах. 

Положення МОН про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України 1993 року все ще діє попри 
численні зусилля адвокаційного характеру, спрямовані на 
модернізацію правового регулювання студентської 
практики.  

Міністерству слід 
просувати використання 
анонімних, різносторонніх 
та комплексних методик 
проведення іспитів. 

Положення МОН про акредитацію освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
містить десять критеріїв для оцінювання якості освітніх 
програм, один з яких (Критерій 5 «Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 
доброчесність») зобов’язує визначити чіткі та зрозумілі 
правила проведення контрольних заходів, що є доступними 
для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують 
об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
визначають порядок оскарження результатів контрольних 
заходів і їх повторного проходження. Заклади вищої освіти 
повинні бути послідовними у застосуванні цих правил під 
час реалізації своїх освітніх програм.  

Заробітну плату викладачів 
потрібно змінити так, щоб 
зробити професію 
привабливішою для 
випускників правничих 
шкіл та спеціалістів у сфері 
права, та щоб забезпечити 
кращу відповідність 
обов’язкам викладачів.    

Оплата праці членів викладацького складу в бюджетних 
закладах освіти регулюється на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, затвердженої 
Постановою КМУ №1298 2002 року. У 2019 році була 
ухвалена нова Постанова КМУ №822 з вищими розмірами 
заробітної платні, проте вона ще не була введена в дію. 

Міністерству слід 
заохочувати та допомагати з 
розробкою високоякісних 
програм навчання для 
курсів з огляду на кращі 
практики. 

На прохання Міністерства юстиції України Програма 
USAID «Нове правосуддя» розробила Інноваційний 
навчальний план підготовки правника і після цього 
доповнила його Набором інструментів із сучасного 
викладання для підтримки зусиль провідних українських 
правничих шкіл, спрямованих на модернізацію їх 
навчальних планів та методів викладання і приваблення 
більшої кількості студентів, заінтересованих в юридичній 
освіті Західного стилю із метою здобуття ціннісно-
центричного, практико-орієнтованого та спрямованого на 
розвиток навичок навчання для юридичної практики і 
сприяння професійній відповідальності у сучасному 
глобалізованому, взаємопов’язаному та 
високотехнологічному світі.  

Міністерству слід 
заохочувати та допомагати 
правничим школам із 
розробкою теоретичних 
курсів і курсів, спрямованих 
на розвиток навичок, 
іноземними мовами. 

МОН затвердила національні освітні стандарти для 
бакалаврського та магістерського рівнів за спеціальністю 
«Право», які впроваджують практико-орієнтоване навчання, 
спрямоване на розвиток юридичних навичок та 
застосування верховенства права і які встановлюють 
ключові результати навчання. Національні стандарти 
юридичної освіти вимагають, щоб випускники правничих 
шкіл могли вільно спілкуватися національною та 
іноземними мовами, як усно, так і письмово, правильно 
використовуючи юридичну термінологію.  
 
Програма «Нове правосуддя» наразі підтримує розробку 
Типової навчальної програми з дисципліни «юридична 
англійська мова» та Типової навчальної програми з 
дисципліни «Юридичне письмо» із метою посилення 
спроможностей українських правничих шкіл викладати 
іноземною мовою та навчати навичкам юридичного письма.  

Міністерству слід 
заохочувати та допомагати 
із пошуком ресурсів для 
посилення міжнародного 
обміну викладачами. 

Що стосується періоду до пандемії COVID-19, МОН кілька 
разів запускав грантові пропозиції на дослідницькі проєкти 
у межах співпраці Україна–Польща, Україна–Латвія тощо. 
Проте загалом заклади освіти та викладачі змушені 
самостійно працювати над міжнародним обміном 
викладачів, укладаючи договори про двосторонню 
співпрацю та шукаючи пропозиції індивідуального чи 
колективного обміну. 

Дисертації мають 
залишатися доступними для 

Відповідно до Наказу МОН про оприлюднення дисертацій 
та відгуків офіційних опонентів, дисертації зберігаються на 



 

 127 

широкої громадськості 
після закінчення строку у 
три місяці, та Міністерству 
слід заохочувати прозорість 
у процесі їх публікації. 

вебсайті установи щонайменше протягом десяти днів до 
захисту та протягом трьох місяців після захисту. 
В інших країнах така практика може бути іншою. 
Наприклад, у Лейденському університеті в Нідерландах 
дисертація може повністю чи частково підпадати під 
заборону на відкритий доступ протягом періоду до 2 років, 
якщо одночасно з цим дисертація публікується у вигляді 
книги чи серії журналів, та відповідно до вимог щодо 
публікації автор чи видавець зберігає за собою право 
інтелектуальної власності і може заборонити відкритий 
доступ протягом певного періоду часу. Проте після 
закінчення строку дії заборони громадськість може 
отримати доступ до дисертації без будь-яких часових 
обмежень.  
У цьому аспекті МОН рекомендується ввести вимогу, щоб 
вебсайти закладів освіти містили посилання на дисертацію 
навіть після закінчення строку у три місяці. Це б також 
стало способом підтримки академічної доброчесності у 
дисертаціях та інших наукових публікаціях. 

Залученим Міністерствам 
слід розглянути можливість 
надання доступу до 
державних реєстрів 
(нотаріального, майнового, 
кримінального) для 
правничих шкіл в освітніх 
цілях. 

Робочий доступ до деяких державних реєстрів, наприклад, 
нотаріального і кримінального, обмежений лише 
відповідними посадовцями, які зобов’язані захищати 
особисту інформацію, що міститься у таких реєстрах. Коли 
студенти-правники проходять практику у відповідних 
органах, вони не мають доступ до таких реєстрів, оскільки 
їх не включають до списків посадовців, які мають доступ до 
таких реєстрів. Із реєстром речових прав ситуація інша. 
Будь-хто за невелику плату може запросити витяг із 
майнового реєстру щодо фізичної чи юридичної особи за 
умови, що в нього є відповідний особистий 
ідентифікаційний номер такої фізичної чи юридичної особи. 
Реєстр судових рішень перебуває у відкритому доступі.  

Необхідно запровадити 
правило щодо обмеженого 
практикування права, яке б 
дозволило студентам 
магістратури представляти 
клієнтів у суді у певних 
невеликих справах та під 
безпосереднім 
керівництвом юридичного 
фахівця.   

Відповідно до процесуального законодавства (Кодекс 
адміністративного судочинства (стаття 57), Цивільний 
процесуальний кодекс (стаття 60)), особу в суді може 
представляти інша особа (навіть без вищої юридичної 
освіти) у малозначних справах, трудових спорах (щодо 
працевлаштування), справах про захист соціальних прав, 
справах щодо референдуму.  
Можливість для юридичних клінік представляти клієнтів у 
суді визначена Стандартами діяльності юридичних клінік 
України (пункти 4.6.1., 4.7.). Отож, по суті, клініка може 
визначати у своєму внутрішньому положенні, чи надавати 
правову допомогу у формі представництва клієнта у суді.  
Це означає, що студент-консультанти, фактично, можуть 
представляти клієнтів у судах у справах, визначених 
законом. І деякі юридичні клініки так роблять (юридична 
клініка правничої школи Українського католицького 
університету, юридична клініка юридичного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича та інші).  
 
Разом із цим, до законодавства не внесено конкретних змін 
(інакше це мали би бути зміни, щонайменше, на рівні 
процесуальних кодексів) щодо практичного навчання 
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майбутніх юристів та студентів-магістрів зокрема.  
Міністерству слід 
розширити свою програму 
навчання для спеціалістів у 
сфері права з метою 
підвищення кваліфікації, у 
тому числі для викладачів із 
метою покращення 
викладання. 

З’являється епізодична та несистематична інформація про 
навчання членів викладацького складу. 
З-поміж позитивних практик слід згадати Програму 
викладацької майстерності, яка підтримується МОН та 
Національним агентством із забезпечення якості освіти. Ця 
Програма організована та впроваджується Британською 
Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України, Advance 
HE (UK). Обрано 10 університетів для першого циклу, та 
понад 50 університетських професорів та представників 
адміністрації пройшли інтенсивне онлайн педагогічне 
навчання за участі британських експертів.  
Проте заклади освіти, переважно, змушені вирішувати ці 
виклики самостійно. 

Міністерству слід залучати 
університетські юридичні 
клініки до більшої кількості 
національних проєктів та 
забезпечувати, що 
працівники юридичної 
клініки мають доступ до тих 
самих ресурсів, що і 
працівники державних 
центрів із надання правової 
допомоги. 

У 2006 році затверджено МОН Типове положення про 
юридичну клініку вищого навчального закладу України 
№592.  
Через 10 років, усвідомлюючи об’єктивну потребу привести 
це Типове положення у відповідність із законодавчими, 
освітніми та контекстуальними змінами, зростаючою 
важливістю практичного компоненту у професійному 
навчанні майбутніх правників, своїм Наказом №1414 від 
23 листопада 2016 року МОН утворило робочу групу з 
удосконалення Типового положення.  
Робоча група розробила проєкт оновленого Положення. У 
2017 році його представлено для громадського обговорення 
та відредаговано із врахуванням зауважень МОН та, ще 
раніше, пропозицій Мінюсту. На жаль, кінцева версія цього 
Типового положення дотепер не затверджена МОН, і весь 
процес істотно сповільнився.   
 
Впродовж кількох останніх років налагоджена певна 
співпраця між Асоціацією юридичних клінік України 
(АЮКУ) та МОН. Експерти МОН, Освітній омбудсмен 
брали участь у заходах, організованих АЮКУ, щодо 
реформи вищої юридичної освіти (наприклад, щорічні 
Форуми в 2019 та 2020 роках).  

 
D. МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИВЧЕННЯ ПРАВА НА 

БАКАЛАВРСЬКОМУ ТА МАГІСТЕРСЬКОМУ РІВНЯХ  
Програми USAID «Справедливе правосуддя» та «Нове правосуддя» допомагали 
Міністерству освіти і науки України з розробкою національних стандартів вищої освіти в 
Україні. Стандарти за спеціальністю «Право» для бакалаврського рівня були затверджені у 
2018 році, а стандарти за спеціальністю «Право» для магістерського рівня були затверджені 
в 2020 році. Професор Андрій Бойко, який як декан юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка брав участь у першому оцінюванні з 
використанням Методики проведення зовнішнього оцінювання, був головою комітету, 
який працював над цими стандартами. Професор Ділейн Свенсон, один з авторів Методики, 
був експертом-консультантом під час розробки цих стандартів.  
 
Під час інтерв’ю зазначали, що Методика мала значний вплив на розробку Стандартів. 
Досвід проходження оцінювання допоміг надати підґрунтя для стандартів, із 
зосередженням уваги на Стандартах і рекомендаціях забезпечення якості в Європейському 
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просторі вищої освіти, а також визнання проблем, із якими стикається юридична освіта в 
Україні, визначених у звітах з проведення оцінки та з рішеннями цих проблем у формі 
рекомендацій у звітах. Методика проведення оцінки сприяла збільшенню уваги, яка 
приділяється ключовим сферам змін, у тому числі розвиток внутрішньої культури 
забезпечення якості, відновлення уваги до етики в юридичній освіті, важливість залучення 
студентів та вибіркових навчальних дисциплін, практична юридична освіта, інтерактивні 
методи викладання та важливість міжнародного права. Тісний зв’язок між Стандартами та 
Методикою проведення оцінки є очевидним з того, що кілька осіб, які проходили інтерв’ю 
у школах, зазначили, що процес оцінювання та впровадження рекомендацій зі звітів з 
проведення оцінки були дуже ефективними методами для таких шкіл для того, щоб 
підготуватися до виконання нових стандартів.  
 
 

E. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЯ  
Національне агентство із забезпечення якості освіти. Закон України «Про вищу освіту» 
прийнятий невдовзі після Революції гідності3 1 липня 2014 року та заклав підґрунтя для 
національної системи забезпечення якості вищої освіти шляхом, з-поміж іншого, 
передбачення формування спеціалізованого органу у цій сфері. Відповідно до статті 17 
Закону, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим 
колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері 
забезпечення якості вищої освіти. До його складу входить двадцять три члени, призначені 
Кабінетом Міністрів України на підставі рішення Конкурсної комісії за результатами 
конкурсного відбору, що відбувається з дотриманням принципів гендерного балансу та 
галузевого представництва. До складу Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти входять представники закладів вищої освіти, об’єднань організацій 
роботодавців, Національної академії наук України та Національної академії правових наук 
України, а також здобувачів вищої освіти. Строк повноважень членів Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. 
 
Основною характерною рисою діяльності Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти є його незалежний статус. На противагу Міністерству освіти і науки України, 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти не підпорядковується Кабінету 
Міністрів України, незважаючи на те, що саме Кабінет Міністрів України призначає членів 
Агентства та затверджує його статут. Попри це, основою компетенції Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти є Закон України «Про вищу освіту», а не 
підзаконні акти, ухвалені Урядом. Тому, будучи незалежним органом, який діє автономно, 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти відповідає вимогам, визначеним 
Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти, зокрема, частині 3 – Стандартам і рекомендаціям щодо агенцій із забезпечення 
якості.4 
 
З огляду на свій фінансовий статус Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти є неприбутковою організацією. Воно фінансується з бюджету України, оплати 
послуг з акредитації, оплати інших видів послуг, грантів із метою підвищення якості вищої 
освіти та з інших джерел. 
 
Одним із ключових видів діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти є акредитація освітніх програм у закладах вищої освіти. 

                                            
3 Kvit. S. Higher Education in Ukraine in the Time of Independence: Between Brownian Motion and 
Revolutionary Reform. Kyiv-Mohyla Humanities Journal 7 (2020). 150.  
4 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). 
Brussels, Belgium. 22 
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Загальні характеристики процесу акредитації. Акредитацію освітніх програм потрібно 
відрізняти від поняття ліцензування. Ліцензування проводиться Міністерством освіти і 
науки України та стосується всієї освітньої діяльності закладу вищої освіти. Акредитація 
проводиться для вужчої галузі, та її природа є більш змістовною. Існує два основні види 
акредитації: інституційна акредитація та акредитація програм. Тоді як інституційна 
акредитація є добровільною, вона може проводитися, якщо заклад хоче мати внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти, то акредитація програм має інший статус. Усі 
бакалаврські, магістерські та докторські програми повинні пройти акредитацію, щоб заклад 
вищої освіти міг видавати дипломи за цими програмами. Чим більше є програм у закладі 
вищої освіти, тим більше акредитацій йому потрібно пройти. Щодо цього слід зазначити, 
що попередня редакція Закону України «Про вищу освіту» також включала поняття 
акредитації, але тоді і акредитація, і ліцензування проводилися Міністерством освіти і 
науки України. До того ж, акредитація мала ширший обсяг, зокрема, покривала певні 
напрями підготовки фахівців, тобто кілька освітніх програм могли бути в межах такого 
обсягу. Наразі також можливо мати кілька освітніх програм однієї спеціальності, 
акредитованих одночасно, проте це радше виняток, аніж правило. Багато сертифікатів, 
виданих Міністерством освіти і науки України закладам вищої освіти відповідно до 
попередньої версії закону, все ще діють, освітні заклади змушені пройти акредитацію до 
моменту закінчення строку їх дії.  
 
Для акредитації програми заклад вищої освіти повинен подати заяву до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти та документи, які підтверджують, що 
програма відповідає Положенням про акредитацію освітніх програм. Впродовж трьох 
місяців після подання заяви та після проведення акредитаційної експертизи Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалює одне з таких рішень: про 
акредитацію програми, про умовну (відкладену) акредитацію або про відмову в 
акредитації. Після акредитації видається сертифікат. 
 
Акредитаційна експертиза та акредитаційні критерії. Тоді як Закон України «Про вищу 
освіту» надає загальну правову схему процесу акредитації, Положення про акредитацію 
освітніх програм, затверджене Міністерством освіти і науки України (наказ №977 від 11 
липня 2019 року), надає більше інформації і подробиць про процедуру акредитації, права та 
обов’язки експертів, акредитацію іноземними агенціями, фінансування акредитаційних 
процедур та, найважливіше, критерії акредитації. 
 
Процес акредитації розпочинається із заяви закладу вищої освіти, яку потрібно подати у 
період з червня по липень на наступний навчальний рік. Заклад подає опис освітньої 
програми та навчальний план, інформацію про самооцінку та, коли це застосовно, 
рекомендації від роботодавців. Матеріали подаються через портал Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти. Тоді Національне агентство із забезпечення якості 
вищої освіти створює експертну групу, до складу якої входить керівник групи та два 
експерти, у тому числі один експерт з числа студентів. Експертна група вивчає матеріали 
самооцінки, а також інші відповідні документи і готує звіт про акредитаційну експертизу, 
який подається на розгляд Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке 
тоді або погоджує звіт, або просить провести нову експертизу. Існує кілька видів рішень, 
які Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти може ухвалити з огляду на 
результати акредитації: про акредитацію програми (5 років у випадку першої акредитації та 
10 років у випадку другої чи подальших акредитацій), про умовну акредитацію програми 
(на строк в один рік із умовою щодо усунення певних недоліків протягом одного року) або 
про відмову в акредитації. 
 
Експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти проводять 
акредитації відповідно до критеріїв, перелічених у додатку до Положення про акредитацію. 
У цьому аспекті Положення тісно пов’язане із Методикою зовнішнього незалежного 
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оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти, яку розробила група експертів 
Програми USAID «Нове правосуддя» та яка також доступна на сайті Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти у розділі «Корисні матеріали».5 Як 
акредитація, так і зовнішнє незалежне оцінювання проводиться із використанням 10 
критеріїв оцінювання. Тоді як Методика віддзеркалює критерії, розроблені та втілені в 
Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти, критерії, викладені в Положенні про акредитацію освітніх програм, відповідають 
критеріям Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти, але вони сформульовані вужче стосовно певної освітньої програми (інші 
аспекти освітнього процесу перебувають поза межами дії Положення про акредитацію): 
 

1. Проєктування та цілі освітньої програми; 
2. Структура та зміст освітньої програми; 
3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання; 
4. Навчання і викладання за освітньою програмою; 
5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність; 
6. Людські ресурси; 
7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси; 
8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми; 
9. Прозорість та публічність; 
10. Навчання через дослідження. 

 
Загалом, Положення про акредитацію подібно до Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та Методики проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання якості юридичної освіти зазначає тих самих 
заінтересованих сторін, за винятком того факту, що студенти та органи студентського 
самоврядування зазначаються як окремі зацікавлені сторони у Положенні про акредитацію 
(пункт 11). Тим не менш, як акредитація, так і оцінка, яка ґрунтувалася на Методиці 
проведення оцінки якості юридичної освіти, передбачають зустрічі та інтерв’ю за участі 
заінтересованих сторін та використовують подібні техніки оцінювання. 
 
Впродовж 2019–2020 навчального року Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти провело акредитацію 909 освітніх програм, з яких орієнтовно 1 % отримали 
виключні 5-річні акредитації, орієнтовно 62% – 5-річні акредитації, орієнтовно 35% – 
умовні річні акредитації та орієнтовно 2% відмовили в акредитації.6 За повідомленнями під 
час інтерв’ю, проведених у межах цієї оцінки впливу, тим правничим школам, які раніше 
проходили зовнішнє незалежне оцінювання, яке проводилося експертами Програми USAID 
«Нове правосуддя», було легше пройти акредитацію, і саме тому досвід комунікації з 
експертами Програми USAID «Нове правосуддя» був корисним для цих правничих шкіл. 
 
 

F. ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА 
Юридичні клініки активно працюють в Україні з початку 1990-х років. Їх найбільш активно 
представляє ГО «Асоціація юридичних клінік України». У 2020 році Асоціація створена на 
початку 2000-их та у 2020 році обʼєднала близько 60 юридичних клінік.  
 
У 2006 році Наказом №592 Міністерства освіти і науки України затверджено Типове 
положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України. Воно визначає, що 

                                            
5 https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/NJ_Methodology-for-Legal-Education-Quality-
Assessment.pdf. 
6 Kvit. S. 155. 
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в кожному закладі вищої освіти, який готує майбутніх правників, має сторюватися такий 
структурний підрозділ як юридична клініка. Це Положення також містить основні вимоги 
щодо цілей юридичних клінік, сфер діяльності, складу персоналу, забезпечення тощо. 
Отож, формально велика кількість юридичних клінік була створена по всій Україні. Проте 
дуже часто заклади не виконували вимоги Положення: персонал не призначався, а зазвичай 
замінявся додатковою волонтерською діяльністю звичайних викладачів, багато клінік 
покривали не всі сфери діяльності (наприклад, діяльність у сфері практичного права «Street 
Law»), студентам надавалося недостатньо практичного навчання і т. д..  
 
У 2014 році, після кількох років ретельних переговорів, роботи над написанням і 
обговорень у межах спільноти юридичних клінік, затверджені Стандарти діяльності 
юридичних клінік України, схвалені Всеукраїнським з’їздом Асоціації юридичних клінік 
України. Подібно до Положення, стандарти визначають чотири основні напрями діяльності 
юридичної клініки: організація, правова просвіта, правова допомога, що надається 
юридичними клініками, та інтегрування компоненту юридичної клініки у навчальну 
програму.  
 
Хоча ці Стандарти й запропоновані юридичним клінікам для впровадження, від самого 
початку було очевидно, що має існувати спеціальний інструмент для моніторингу цих 
Стандартів. Невдовзі після затвердження Стандартів розпочався процес розробки 
Інструменту, та його фіналізовано і схвалено на Всеукраїнському з’їзді Асоціації 
юридичних клінік України у 2017 році. Цей з’їзд організовано за підтримки Програми 
USAID «Нове правосуддя», яка також запросила до участі Лію Ворхем, професорку права 
та експертку з надзвичайно багатим світовим досвідом з питань клінічної юридичної 
освіти. Пані Ворхем надала актуальні рекомендації щодо Інструменту, які були частково 
враховані Асоціацією юридичних клінік України.  
 
Насправді, Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік 
України, подібно до Методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості, 
спрямований на проведення зовнішнього незалежного оцінювання юридичної клініки з 
огляду на певні визначені спільні стандарти.  
 
Із моменту його затвердження проведено 21 моніторинг юридичних клінік. Деякі з них – у 
співпраці та за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя». Крім того, у 2019 році 
представники Асоціації юридичних клінік України та Програми USAID «Нове правосуддя» 
представили Стандарти та Інструмент оцінювання під час 7-ої Конференції ENCLE & 
IJCLE, де міжнародна юридична клінічна спільноти з великим ентузіазмом сприйняла як 
ідею, так і підхід, закладені у цих документах.  
 
Позитивний вплив такого процесу зовнішнього оцінювання є вражаючим і підтверджений 
юридичними клініками та адміністраціями правничих шкіл, а також студентами. 
 

G. ЗМІНИ У КУЛЬТУРІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ  
Зміни у культурі вищої юридичної освіти в України спричинені кількома причинами, проте 
належне слід віддати також програмі зовнішнього незалежного оцінювання якості 
юридичної освіти, розпочатій у 2014 році Програмою USAID «Справедливе правосуддя» в 
Україні. Результати пілотного зовнішнього незалежного оцінювання якості юридичної 
освіти не лише допомогли підвищити якість юридичної освіти у пілотних правничих 
школах, а й також допомогли запровадити політику забезпечення якості у національну 
систему юридичної освіти з огляду на очікування ринку праці, які мають надавачі 
юридичних послуг. Юридична освіта в Україні ґрунтувалася на старій радянській 
методології теорії та доктрини та не зважала на критичне мислення, навчання навичкам, 
різноманітні методи викладання та покращення рівня знань викладачів. Навіть новий Закон 
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України «Про вищу освіту» 2014 року не передбачав суттєві покращення у сфері 
забезпечення якості. 
 
Проведення первинного оцінювання у 2014 році на юридичному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка та подання звіту на розгляд декану 
юридичного факультету Андрію Бойко продемонстрували його цінність іншим правничим 
школам в Україні. Подальша підтримка USAID дозволила провести додаткові зовнішні 
оцінювання на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича (у 2015 році), у Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (у 2017 році) та у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого (в 2017-18 роках). Ці зовнішні незалежні оцінювання продемонстрували свою 
цінність не лише для правничих шкіл, які їх проходили, а й іншим університетам, 
Міністерству освіти і науки України, Національному агентству із забезпечення якості 
вищої освіти. Частково завдяки цим успіхам та переходу професора Андрія Бойка на 
посаду голови підкомісії з розробки національних освітніх стандартів за спеціальністю 081 
«Право», багато з процесів, описаних під час проведення оцінки, були запроваджені до 
розроблених стандартів юридичної освіти в Україні.   
 
Деякими зі значущих змін, реалізованих Міністерством, є такі: 
 

Положення про опублікування дисертацій та рецензування опонентами  
2015 року  
Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам 
2016 року     
Стандарти вищої освіти за спеціальністю «Право» для бакалаврського рівня 2018 
року  
Положення про акредитацію освітніх програм 2019 року      
Стандарти вищої освіти за спеціальністю «Право» для магістерського рівня 2020 
року  
   

Сама Методика проведення зовнішнього незалежного оцінювання є надзвичайно важливою 
для зміни культури вищої юридичної освіти в Україні. Методику використовували в 
Інституті права ім. І.Малиновського Національного університету «Острозька академія» для 
проведення власної оцінки і внесення рекомендованих покращень до юридичної освіти у 
своєму закладі. Інші правничі школи України використовувати методику оцінювання, коли 
намагалися адаптуватися та покращити якість освіти у своїх закладах.  
 
Методика проведення зовнішнього незалежного оцінювання також стала важливим 
фактором під час розробки Інноваційного навчального плану для українських правничих 
шкіл за підтримки USAID. У результаті розробки цього документа Український 
католицький університет використав компоненти такого плану для створення власної 
бакалаврської програми на основі Інноваційного навчального плану вивчення права та 
успішно запустив новий сучасний навчальний план підготовки бакалаврів у своїй 
правничій школі.  
 
Зміна культури часто є найскладнішим перехідним моментом, і часто це є тривалим 
процесом, як це відбувається і в Україні. Проте з-поміж важливих змін у культурі вищої 
юридичної освіти можна відзначити такі:  
 

• Прийняття важливості студентоцентричного навчання та участі студентів у 
навчальному процесі та процесі ухвалення рішень.  

• Згода з тим, що практична юридична освіта є важливим елементом сучасної 
юридичної освіти.  
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• Активізація уваги до важливості системи забезпечення якості освіти в правничих 
школах. 

• Посилена підтримка використання сучасних інтерактивних методів викладання та 
розвитку м’яких навичок як важливий елемент юридичної освіти.  

• Більше усвідомлення важливості етики в юридичній освіті та правничих професіях. 
• Посилена підтримка юридичних клінік та міжнародних програм. 

 
Разом ці серії програм і змін стали надзвичайно важливими допоміжними елементами у 
процесі забезпечення того, щоб українська юридична освіта відповідала стандартам 
сучасної юридичної освіти та стандартам Європейського простору вищої освіти, а також у 
процесі зміни культури юридичної освіти в Україні. 
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VIII. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
З огляду на висновки, представлені у Розділі VI звіту, щодо кожного елементу Методики 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості юридичної освіти представлені 
такі рекомендації, після чого надані загальні рекомендації стосовно майбутнього розвитку 
вищої юридичної освіти в Україні. 
 
Рекомендації для правничих шкіл:  
 
Елемент 1: Політика внутрішнього забезпечення якості 
 
Правничим школам слід забезпечити подальший постійний розвиток та впровадження 
внутрішніх механізмів забезпечення якості. Стратегічні плани правничих шкіл слід 
розробляти разом із чітким планом їх реалізації, а також потрібно систематично їх 
переглядати і вносити відповідні зміни. Потрібно найняти достатню кількість персоналу та 
провести для нього ґрунтовне навчання з метою належного впровадження стратегічних 
планів.  
 
Елемент 2: Розробка та затвердження програм 
 
Освітні програми слід постійно оцінювати та покращувати щодо вибору дисциплін з огляду 
на сучасні тенденції в юридичній теорії та практиці. Слід вносити якісні зміни до 
вибіркових навчальних дисциплін. Керівництву правничих шкіл слід забезпечувати прозорі 
та добре налагоджені процедури для сприяння значущому вибору вибіркових навчальних 
дисциплін. Систему студентських старост слід замінити прозорою комунікацією. 
 
Елемент 3: Студентоцентричне навчання, викладання та оцінювання 
 
Розробка дисциплін з етики та інтегрування етичних компонентів до інших дисциплін 
потрібно і надалі просувати та розвивати. Регулярні, анонімні оцінювання дисциплін та 
викладачів студентами повинні бути стандартизованими, формалізованими та повністю 
впровадженими. Навчання викладачів слід покращити та проводити систематично, 
забезпечивши для цього краще фінансування і заохочення до участі в практичних семінарах 
та міжнародних програмах. 
 
Елемент 4: Добір, успішність, визнання та атестація студентів 
 
Слід просувати меритократичний добір із використанням об’єктивних методів тестування. 
Потрібно посилювати експертні знання викладачів щодо використання тестування. 
Правничим школам потрібно продовжувати збільшувати обсяг практичної юридичної 
освіти та давати кредити як за це, так і за клінічну освіту. 
 
Елемент 5: Викладацький склад 
 
Правничим школам потрібно визнати та підтримувати цінність зовнішнього навчання та 
академічного обміну. Використання інтерактивних методів і сучасних технік викладання в 
освітньому процесі слід просувати і надалі.  
 
Елемент 6: Навчальний план, навчальні ресурси, підтримка студентів 
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Слід надавати більше підтримки щодо програмного забезпечення і доступу до ліцензованих 
сайтів і платформ. Правничим школам слід забезпечити постійний розвиток практичних 
навичок і критичного мислення. Слід поглибити співпрацю між правничими школами щодо 
обміну корисним досвідом, освітніми інноваціями та досягненнями. 
 
Елемент 7: Інформаційний менеджмент та адміністрування 
 
Правничим школам слід вжити заходів щодо використання спільних механізмів 
електронного поширення інформації для забезпечення більш прямого спілкування зі 
студентами та менше покладатися на систему студентських старост.  
 
Елемент 8: Публічна інформація 
 
Правничим школам слід підтримувати прозорість та високі стандарти шляхом регулярного 
оновлення своїх вебсторінок, на яких має бути розміщена у зручний для користувачів 
спосіб вся необхідна інформація про освітні програми і кар’єрні можливості. На вебсайтах 
закладів вищої освіти слід зберігати дисертації онлайн в якомога більшій кількості та 
відповідно до вимог щодо авторського права після закінчення 3-місячного строку. 
 
Елемент 9: Постійний моніторинг і періодичність перегляду програм 
 
Правничим школам слід і надалі проводити моніторинг і періодичний перегляд програм, 
враховуючи інтереси всіх відповідних заінтересованих сторін. 
 
Елемент 10: Циклічне зовнішнє забезпечення якості 
 
Акредитацію слід проводити з належним рівнем якості та професіоналізму. 
 
Рекомендації щодо подальшого розвитку вищої юридичної освіти в Україні:  
 
Методика проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти мала значний 
вплив на реформу юридичної освіти в Україні, сприяючи розвитку як чотирьох 
університетів, які пройшли таку оцінку, так і системи вищої юридичної освіти та інших 
університетів. Великою мірою цей вплив був посилений послідовною підтримкою з боку 
Проєкту USAID «Справедливе правосуддя» та Програми USAID «Нове правосуддя», що 
наголошували на важливості спільного підходу до розвитку сучасної програми юридичної 
освіти у супутніх проєктах, таких як розробка мінімальних стандартів, Інноваційний 
навчальний план, а також заходи з проведення навчання та надання іншої допомоги задля 
розвитку юридичної освіти.  
 
З огляду на інформацію, зібрану під час проведення цього оцінювання впливу та надання 
допомоги експертами впродовж останніх шести років, команда експертів хотіла б 
запропонувати такі рекомендації: 
 
Зусилля з міжнародної допомоги слід впроваджувати і надалі у відповідності зі вже 
наданою підтримкою. Будь-які майбутні зусилля з підтримки слід розбудовувати на основі 
вже існуючих досягнень. Зокрема, подальшу допомогу слід пропонувати у таких 
напрямках:  
 

• Додаткове навчання для викладачів-правників щодо інтерактивних методів 
викладання, а після цього – більш інтенсивна допомога з розробки дисциплін та 
окремих занять для обраних дисциплін. Це має включати навчання використанню 
технологій дистанційного навчання та використанню цих методів онлайн.  

• Додаткова допомога з розвитком м’яких навичок та практичних дисциплін, у тому 
числі змістове наповнення дисциплін. Це має включати такі проєкти, як діючий 
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проєкт Програми «Нове правосуддя» зі створення модельної навчальної програми з 
правничого письма. Такі модельні курси та змістове наповнення дисциплін слід 
доповнювати навчанням викладачів з українських правничих шкіл щодо того, як їх 
реалізовувати.  

• Додаткова допомога з розробкою матеріалів щодо професійної етики на заняттях з 
права та розробка відповідних дисциплін, а також матеріалів і дисциплін з прав 
людини (у тому числі ЄСПЛ).   

• Розгляд можливості створення онлайн ресурсу з прикладами практичних вправ на 
різні юридичні теми, які можуть використовуватися як ресурс викладачами 
правничих шкіл України. 

• Подальша допомога з просуванням та впровадженням Інноваційного навчального 
плану, у тому числі допомога та аналіз із боку тих університетів, які вже 
впроваджують Інноваційний навчальний план, та подальша підтримка нових 
подібних програм в інших університетах.  

• Додаткова допомога у сфері навчання та розвитку експертних знань із метою 
розробки справедливих, послідовних та належних процедур контролю знань. Це має 
включати організацію курсів (у тому числі онлайн) для студентів, які складають 
вступний іспит на магістерську програму за спеціальністю 081 «Право» та 293 
«Міжнародне право», а у випадку запровадження єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту – безкоштовні курси та матеріали для підготовки студентів 
до такого іспиту.  

• Подальша підтримка Міністерства освіти і науки України. Зокрема, допомога з 
переглядом Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України 1993 року для того, щоб зробити його більш ефективним 
відповідно до потреб сучасного розвитку юридичної освіти; розглянути можливість 
внесення змін до стандартів вищої освіти за спеціальністю «Право» для 
магістерського рівня, щоб дозволити більшу гнучкість для програм подвійних 
дипломів; і підтримка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
щодо організації додаткового навчання для фахівців із проведення оцінки та 
адміністрацій правничих шкіл з приводу вимог і процесу акредитації.  

• Подальша підтримка Асоціації юридичних клінік України щодо їх розвитку та 
розвитку юридичних клінік в Україні.  

 
До того ж, Методика проведення зовнішнього незалежного оцінювання має і надалі 
слугувати підґрунтям для надання подальшої підтримки правничих шкіл України, у 
тому числі:  
 

• Подальша співпраця з школами та підтримка шкіл, які пройшли оцінку, щодо 
впровадження змін, запропонованих у результаті проведення оцінки. Слід 
розглянути можливість проведення зустрічі чи налагодження зв’язків між 
школами, щоб вони могли обговорити свій досвід та поділитися ідеями і 
кращими практиками.  

• Подальше вивчення більш довгострокового впливу зовнішнього оцінювання, за 
необхідності, у майбутньому.  

• Слід розглянути можливість впровадження процесу проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання на додаткових обраних правничих школах. Правничі 
школи слід обирати на підставі географічного місця розташування (наприклад, 
Київ), готовності співпрацювати та різноманіття правничих шкіл.  

• Розробка проєкту з менторства, у якому вже оцінені правничі школи 
погоджуються бути менторами для інших правничих шкіл, які обрані і хочуть 
брати участь у процесі проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 
працювати у партнерстві зі своїм партнером–правничою школою над 
розробкою і впровадженням стратегічного плану відповідно до результатів 
оцінки. (Наприклад, 2 вже оцінені школи працюють з 2 новими школами). Це б 
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дозволило успішним школам зайняти лідерські позиції в національному 
академічному середовищі, сприяло розбудові інституціалізації та створило 
позитивний приклад для наслідування і систему наставництва, що б також 
сприяло місцевим колективним покращенням у сфері національної юридичної 
освіти. Ця програма б налагодила місцеве партнерство із метою покращення 
юридичної освіти та забезпечила фактор престижу для певних правничих шкіл, 
до яких інші можливо б зверталися за допомогою та натхненням. 
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ДОДАТОК A. СПИСОК 
УЧАСНИКІВ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В 
ІНТЕРВ’Ю ТА ОБГОВОРЕННЯХ У 
ФОКУС-ГРУПАХ 
 

Дата Час 
Універс
итет 

Онлайн-
зустріч Інтерв’ю Фокус-група Заняття Експерти  

25 
вересня 

18.00-
19.00 PM 
EEST ЛНУ Н.Стецик    

Ділейн 
Свенсон, Спіді 
Райс, Іван 
Ромащенко 

29 
вересня 

17.00-
18.00 PM 
EEST НЮУ 

Г.Клімова, 
О.Дутченко    

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

30 
вересня 

12.10-
13.10 PM 
EEST  НУОЮА В.Туляков    

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

2 жовтня 
9.30-10.30 
AM EEST НУОЮА  В. Туляков   

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

5 жовтня 

5.00-6.00 
PM EEST 
(I) ЧНУ 

П. 
Пацурківсь
кий    

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук  

7 жовтня 

11:00-
12:00 
EEST (I) ЛНУ Н. Стецик Н. Стецик   

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

9 жовтня 

5.00-6.00 
PM EEST 
(I) ЧНУ  

П. 
Пацурківсь
кий   

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

12 жовтня 
10-11 AM 
EEST (I) НУОЮА   

Декани та 
проректори  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

12 жовтня 

15.00-
16.00 PM 
EEST (I) ЛНУ   

Декан 
Володимир 
Бурдін, 
заступник 
декана Марта 
Мочульська, 
Назар Стецик  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

12 жовтня 

16.00-
16.40 PM 
EEST (I) НЮУ  

Богдан 
Карнаух, 
викладач   

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

13 жовтня 

14.00-
15.00 PM 
EEST (I) ЛНУ   

Першокурсник
и (випускники 
школи 
молодого  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 
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юриста) 
Любомир 
Караман, 
Остап 
Головецький, 
Анастасія Хтей 
та голова 
школи молодих 
юристів 
М.Суханов 

13 жовтня 

16.00-
16.40 PM 
EEST (I) НЮУ  

Ігор Куц, 
випускник   

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

13 жовтня 
3 

17.00-
17.40 PM 
EEST (I) НЮУ  

Дмитро 
Нестеренк
о 
(роботода
вець)   

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

15 жовтня 

10.10-
11.30 PM 
EEST (I) ЛНУ    

Відкрите 
лабораторн
е заняття із 
цивільного 
процесу 
України 
"Сторони як 
учасники 
судового 
процесу" 
викладачки 
Оксани 
Угриновсько
ї 

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

16 жовтня 

10.00-
11.00 AM 
EEST (I) НУОЮА   

Декан 
факультету 
адвокатруи 
Євген Хижняк, 
заступниця 
декана Марина 
Деменчук  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

16 жовтня  

14.00-
15.00 PM 
EEST (I) ЛНУ   

Викладачі: 
Віталій 
Косович, 
Наталія 
Радинович, 
Олександра 
Яворська  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

16 жовтня 

15.00-
16.00 PM 
EEST (I) ЛНУ   

Зустріч з 
координаторко
ю юридичної 
клініки Анною 
Мочерад та 
студ.адміністра
тором О.Ю. 
Раневич  

Ділейн 
Свенсон 

16 жовтня 

15.00-
15.40 PM 
EEST (I) НЮУ  

Катерина 
Зеленська, 
студентка   

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 
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19 жовтня 

15.00-
15.40 PM 
EEST (I) НЮУ  

Юрій 
Барабаш 
(адміністр
ація)   

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

19 жовтня 

15.00-
15.40 PM 
EEST  НУОЮА  

Олександр 
Торбас   

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

19 жовтня 

17.00-
18.00 PM 
EEST (I) НЮУ   

Фокус 
обговорення з 
деканом 
Володимиром 
Миринівим, 
засупниками 
декана 
Олександром 
Дудченко та 
Віктором 
Янишеним  

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

20 жовтня 

10.00-
11.30 AM 
EEST (I) ЛНУ    

Дистанційна 
лекція 

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

20 жовтня 

12.00-
13.00 AM 
EEST (I) ЛНУ   

Фокус-група зі 
студентами 
ЛНУ  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

20 жовтня 

16.00-
17.00 PM 
EEST (I) НЮУ   

Фокус 
обговорення із 
випускниками: 
Дмитро 
Нестеров, 
Юлія 
Тевелева, 
Наталія 
Коваленко  

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

20 жовтня 

17:30-
18:10 
EEST (I) ЧНУ  

Мойсей 
Георгій 
Георгійови
ч, аспірант 
кафедри 
публічного 
права   

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

23 жовтня 

13.00-
14.00 PM 
EEST (I) ЛНУ   

Зустріч з 
випускниками 
ЛНУ  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

23 жовтня 

14.00-
15.00 PM 
EEST (I) ЛНУ   

Зустріч з 
роботодавцям
и ЛНУ  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
Ромащенко 

23 жовтня 

15.00-
16.00 PM 
EEST (I) НЮУ   

Фокус 
обговорення з 
викладачами: 
Дмитро 
Лук’янов, 
Тетяна 
Диденко, 
Богдан 
Мочанчук  

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

23 жовтня 
16.00-
17.00 PM НЮУ   

Фокус 
обговорення із  

Ділейн 
Свенсон, Іван 
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EEST (I) роботодавцям
и: Сергій 
Поліщук, 
Наталія 
Саннікова, 
Марія Говорун, 
Артур Булгаков 

Ромащенко 

23 жовтня 

18:00-
18:40 
EEST (I) ЧНУ  

Меленко 
Оксана 
Володими
рівна, 
кандидат 
юридичних 
наук, 
доцент 
кафедри 
публічного 
права, 
заступник 
декана 
юридичног
о 
факультет
у з 
навчально
-
методично
ї роботи        

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

26 жовтня 

9.45-11.00 
AM DST (I) 
12:45am 
PDT НЮУ    

Лекція проф. 
Ю.Городець
кого (в You 
Tube) 

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

26 жовтня 

15.00-
16.30 PM 
DST (I) 
06:00 am 
PDT НЮУ    

Лекція проф. 
Олесі 
Трагнюк 

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

27 жовтня 

13.00-
14.20 PM 
DST (I) 
04:00 - 
05:20am 
PDT НЮУ    

Лекція проф. 
Погребняка 

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

27 жовтня  

12:00-
12:40 DST 
(I) НУОЮА  

Марков 
Олександр
, адвокат 
(роботода
вець)   

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

27 жовтня 

15:00-
15.40 DST 
(I) ЧНУ  

Торончук 
Іван 
Желувич, 
PhD in 
Law, 
доцент 
кафедри 
Єровпейсь
кого права 
та   

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 
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Порівняль
ного права 
Заступник 
декана 
юридичног
о 
факультет
у  

27 жовтня 

15:00-
15.40 DST 
(I) НЮУ   

Фокс-групі зі 
студентами 
НЮУ  

Іван 
Ромащенко 

28 жовтня 

11:00-
12:00 DST 
(I) НУОЮА   

Фокус-група зі 
студентами 
НУОЮА  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

28 жовтня 

12:30-
13:10 DST 
(I) НУОЮА  

Карина 
Лукащук, 
Голова 
студ 
братства 
НУОЮА    

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

 
16:00-
16:40 ЧНУ  

Пан 
Бутирськи
й   

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

6 
листопад

а 
17.00-
17.40 ЧНУ   

Крайній Павло 
Іванович, 
Гаврилюк 
Руслана 
Олександрівна, 
Щербанюк 
Оксана 
Володимирівна  

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

 
17.40-
18.00 ЧНУ  

Іринич 
Габріела 
Георгіївна    

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

10 
листопад

а 

17:00-
17:40 DST 
(I) НЮУ  

Інтерв’ю із 
проректор
ом 
В’ячеслав
ом 
Комарови
м   

Спіді Райс, Іван 
Ромащенко 

10 
листопад

а 0 

18:00-
19:00 DST 
(I) ЧНУ   

Нестеренко 
Лідія 
Борисівна, 
Ковбас Ігор 
Васильович, 
Бартусяк 
Павло Ігорович  

Спіді Райс, 
Марія 
Цип’ящук 

17  
листопад

а   ЧНУ   

Чергій 
Меленко, 
Галина 
Жаровська  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

20 
листопад

а  
НаОУА 
(I)   

Вікторія 
Волинчук, 
Юлія Шулик  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

23 18:00- УКУ  Світлана    
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листопад
а 

18:40 Хилюк, 
УКУ 

24 
листопад

а 
10:00-
10:40 (I)  НАЗК  

Іван 
Назаров    

24 
листопад

а 
17:00-
17:40 (I)   

Андрій 
Бойко    

25 
листопад

а 
16:30-
17:15 НУОЮА   

Адміністратори 
ф-ту 
адвокатури 
НУОЮА 
Безруз 
Хашматулла, 
Микола 
Караман  

Марія 
Цип’ящук  

25 
листопад

а  НУОЮА   

Викладчі ф-ту 
адвокатури 
НУОЮА Ірина 
Кісліцина, 
Михайло 
Рязанов  

Марія 
Цип’ящук 

2 грудня 
17:15-
18:00 (I) АЮКУ  

Інтервʼю із 
Юлією 
Ломжець, 
Головою 
АЮКУ   Усі експерти 

3 грудня 
10:00-
11:00 (I) НУОЮА   

Студенти ф-ту 
адвокатури 
НУОЮА: Топал 
Юлія, Майзен 
Іванна  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

3 грудня 
18:15-
19:00 (I) НаОУА   

Декан 
Інституту 
права НаУОА 
Сергій Іщук, 
студентка 
Христина 
Пістун  Усі експерти 

4 грудня 
14:00-
15:00 (I) НУОЮА   

Роботодавці: 
Олександр 
Козлов, Віталій 
Паляничко  

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

4 грудня 
15:00-
15:40 НУОЮА  

Випускник 
Олександр 
Грунь   

Ділейн 
Свенсон, Марія 
Цип’ящук 

12 січня 
2021 

17:00-
17:45 (І) МОН  

Олександр 
Пижов, 
МОН   Усі експерти 
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ДОДАТОК B. РЕЗУЛЬТАТИ 
ОНЛАЙН ОПИТУВАНЬ  
 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ: 155 

ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

1. ДО ЯКОЇ ГРУПИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ВИ НАЛЕЖИТЕ? 

Студенти 48 (31%) 

Випускники 47 (30.3%) 

Адміністрація 5 (3.2%) 

Викладачі 55 (35.5%) 

Роботодавці - 

2. ЧИ ВАМ ВІДОМО ПРО ПОПЕРЕДНЄ ОЦІНЮВАННЯ, ЩО ПРОВОДИЛОСЬ У ВАШІЙ ПРАВНИЧІЙ 
ШКОЛІ? 

Брав/ла участь у оцінюванні 39 (25.2%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні, але мені про 
нього відомо 52 (33.5%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні і про нього мені 
невідомо 64 (41.3%) 

3. ЧИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛИСЬ ВИ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ? 

Так 60 (38.7%) 

Ні 95 (61.3%) 

4. ЧИ МАЛИ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ, А ТАКОЖ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛОМ 
ПОЗИТИВНУ ЧИ НЕГАТИВНУ РЕПУТАЦІЮ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Загалом позитивну репутацію 68 (43.9%) 

Загалом негативну репутацію 1 (0.6%) 

Мені про це невідомо 86 (55.5%) 

5. НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ МАЛИ 
ГАРНИЙ ЕФЕКТ, ПОГАНИЙ ЕФЕКТ ЧИ ЗОВСІМ ЖОДНОГО ЕФЕКТУ? 

Гарний ефект 62 (40%) 

Поганий ефект 2 (1.3%) 
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ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

Жодного ефекту 15 (9.7%) 

Мені про це невідомо 76 (49%) 

6. ЧИ ПОМІТИЛИ ВИ ЯКІСЬ ЗМІНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ З ЧАСУ ОЦІНЮВАННЯ ТА 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ? 

Так 57 (36.8%) 

Ні 98 (63.2%) 

7. ЧИ ЗМІНИЛИСЯ ПІДХОДИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 62 (40%) 

Ні 24 (15.5%) 

Мені про це невідомо 69 (44.5%) 

8. ЧИ ЗМІНИЛИСЬ ПЕВНИМ ЧИНОМ ВНУТРІШНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 60 (38.7%) 

Ні 20 (12.9%) 

Мені про це невідомо 75 (48.4%) 

9. ЧИ РОЗРОБИЛА ПРАВНИЧА ШКОЛА КОРОТКОСТРОКОВІ ЧИ ДОВГОСТРОКОВІ ПЛАНИ НА 
РОЗВИТОК ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 49 (31.6%) 

Ні 9 (5.8%) 

Мені про це невідомо 97 (62.6%) 

10. ЧИ ВПЛИНУВ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ НА РОЗВИТОК ТА ЗМІСТ КОРОТКОСТРОКОВИХ ТА 
ДОВГОСТРОКОВИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 33 (21.3%) 

Ні 6 (3.9%) 

Мені про це невідомо 116 (74.8%) 

11. ЧИ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ СТУДЕНТИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ? 

Так 119 (76.8%) 

Ні 36 (23.2%) 

12. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВИЗНАЄ ПРАВНИЧА ШКОЛА НАЛЕЖНЕ ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА 
ПРАКТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ? 
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Так 112 (72.3%) 

Ні 43 (27.7%) 

13. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВИЗНАЄ ПРАВНИЧА ШКОЛА РОЗВИТОК ТАКИХ ЮРИДИЧНИХ НАВИЧОК 
ЯК КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ, УСНУ І ПИСЬМОВУ АРГУМЕНТАЦІЮ? 

Так 125 (80.6%) 

Ні 30 (19.4%) 

14. ЧИ ПРАКТИКУЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ В 
ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Так 123 (79.4%) 

Ні 32 (20.6%) 

15. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ МОЖУТЬ НЕЩОДАВНІ ВИПУСКНИКИ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ ПРАЦЮВАТИ 
ПРАКТИКАМИ ПІСЛЯ ВИПУСКУ З МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Так 128 (82.6%) 

Ні 27 (17.4%) 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ: 27 

ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

1. ДО ЯКОЇ ГРУПИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ВИ НАЛЕЖИТЕ? 

Студенти 13 (48.1%) 

Випускники 1 (3.7%) 

Адміністрація 3 (11.1%) 

Викладачі 9 (33.3%) 

Роботодавці 1 (3.7%) 

2. ЧИ ВАМ ВІДОМО ПРО ПОПЕРЕДНЄ ОЦІНЮВАННЯ, ЩО ПРОВОДИЛОСЬ У ВАШІЙ ПРАВНИЧІЙ 
ШКОЛІ? 

Брав/ла участь у оцінюванні 8 (29.6%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні, але мені про 
нього відомо 9 (33.3%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні і про нього мені 
невідомо 10 (37%) 

3. ЧИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛИСЬ ВИ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ? 
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ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

Так 11 (40.7%) 

Ні 16 (59.3%) 

4. ЧИ МАЛИ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ, А ТАКОЖ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛОМ 
ПОЗИТИВНУ ЧИ НЕГАТИВНУ РЕПУТАЦІЮ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Загалом позитивну репутацію 12 (44.4%) 

Загалом негативну репутацію 6 (22.2%) 

Мені про це невідомо 9 (33.3%) 

5. НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ МАЛИ 
ГАРНИЙ ЕФЕКТ, ПОГАНИЙ ЕФЕКТ ЧИ ЗОВСІМ ЖОДНОГО ЕФЕКТУ? 

Гарний ефект 10 (37%) 

Поганий ефект 4 (14.8%) 

Жодного ефекту 1 (3.7%) 

Мені про це невідомо 12 (44.4%) 

6. ЧИ ПОМІТИЛИ ВИ ЯКІСЬ ЗМІНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ З ЧАСУ ОЦІНЮВАННЯ ТА 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ? 

Так 16 (59.3%) 

Ні 11 (40.7%) 

7. ЧИ ЗМІНИЛИСЯ ПІДХОДИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 18 (66.7%) 

Ні 5 (18.5%) 

Мені про це невідомо 4 (14.8%) 

8. ЧИ ЗМІНИЛИСЬ ПЕВНИМ ЧИНОМ ВНУТРІШНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 16 (59.3%) 

Ні 2 (7.4%) 

Мені про це невідомо 9 (33.3%) 

9. ЧИ РОЗРОБИЛА ПРАВНИЧА ШКОЛА КОРОТКОСТРОКОВІ ЧИ ДОВГОСТРОКОВІ ПЛАНИ НА 
РОЗВИТОК ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 10 (37%) 

Ні 4 (14.8%) 
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Мені про це невідомо 13 (48.1%) 

10. ЧИ ВПЛИНУВ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ НА РОЗВИТОК ТА ЗМІСТ КОРОТКОСТРОКОВИХ ТА 
ДОВГОСТРОКОВИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 10 (37%) 

Ні 3 (11.1%) 

Мені про це невідомо 14 (51.9%) 

11. ОПИШІТЬ, ЯК З ЧАСУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ РОЗВИНУЛОСЬ 
РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЯК ПРОЦЕСУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЄДИНЕ 

РОЗУМІННЯ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ ТА СТУДЕНТІВ. 

Мені про це невідомо 

Нормально 

Забезпечення якості - складний феномен, який включає як роботу зі студентами, адміністрацією, 
викладачами, так і з роботодавцями. Факультет намагався вдосконалити всі напрямки забезпечення 
якості. А саме головне максимально усунути суб’єктивний фактор при оцінюванні. 

Ніяк 

Дуже добре  

+ 

Викладачі стали більш відповідально підходити до формування вмісту навчального матеріалу, а 
студенти - до його вивчення 

Розвинулося в позитивну сторону 

Розуміння і досі залишається досить складним між студентами та викладачами 

Не у всіх викладачів однакове розуміння до процесу забезпечення якості освіти, що в загальному 
може створювати не найкращу картину, тому що потрібне однаковий підхід всіх до даного питання. 

Мені про це не відомо 

Не змінилось, на жаль 

Немає жодного розуміння, між адміністрацією/викладачами та студентами. Інтереси студентів 
практично не враховуються. 

Участь у обговоренні навчальних програм, обговорення актуальних проблем освітнього процесу. 

Почали переважати студентоцентристські підходи у підготовці студентів, підвищилися вимоги щодо 
кваліфікації викладачів 

Не зрозуміло питання. Яку інформацію про випускника може отримати роботодавець розглядаючи це 
питання 

Невідомо 

Збільшилася частка практичних компетенцій у підготовці майбутнього правника 
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Мене ніхто не вчив легальної лексики (українською)，Надіслати електронне повідомлення вчителю 

Насамперед запроваджені незалежні системи як поточного контролю так і підсумкового контролю. 
Напрацьована база 24000 тестів та казусів, державні іспити складаються незалежно без суб’єктивного 
впливу у комп’ютерних класах 

Такого немає 

Не знаю 

І викладачі, адміністратори і студенти зрозуміли, що процес забезпечення якості остіти є необхідним 
та неминучим. Це результат успішного складання ЗНО 

12. БУДЬ ЛАСКА, ВИДІЛІТЬ ПОЗИТИВНІ ТА ОЧІКУВАНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. 

1. Новизна та актуальність 
2, Легше сприймання студентів матеріалу ц 

Навчальні десцепліни і так покращені 

Основний акцент на Прикладному характері більшості дисциплін 

Збільшення впливу інтерактивного методу навчання 

Не знаю, але сподіваюся іх побачити 

+ 

Позитивні: конкретизація та систематизація наччального матеріалу; очікувані - подальша уніфікація 
навчальних програм всіма правничими школами 

Нажаль не відомі 

Нормальний розклад, 

Усю теоретичну частину, яка вивчається на факультеті, проектувати на практичну сторону. Лиш тоді 
зросте відсоток добре підготовлених правників. 

Не знаю 

Їх немає 

Зменшити кількість вибіркових дисциплін 

Вибір дисциплін в інтересах студентів. Бо на даному етапі важливі дисципліни є додатковими, а менш 
актуальні навпаки є основними. На разі студенти не завжди можуть обрати саме те, що їм цікаво через 
внутрішні правила факультету. 

Використання різноманітних навчальних платформ 

Позитивні: конкретизація та систематизація наччального матеріалу; очікувані - подальша уніфікація 
навчальних програм всіма правничими школами 

Звернути більшу увагу на отримання студентами практичних навичок 

Невідомо 
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Для того, щоб якісно та детально студентові вивчити базову дисципліну, потрібно її вчити один 
навчальний рік, адже за семестр можна лише щось визубрити, але не засвоїти для практичного 
застосування. Потрібно зменшити кількість тестів, покращивши їх якість. 

Я сподіваюся, школа зможе направити вчителів продовжувати навчати іноземних студентів 
професійній мові та допомагати студентам інтегруватися в їх навчання та життя 

Насамперед, посилення практичної складової, незалежний вибір студентами дисциплін та курсових 
робіт он-лан. Студентоорієнтоване навчання! 

Краще розуміння і застосування отриманих знань 

навчальні дисципліни наповнюються практичною складовою та судовою практикою 

Зменшення кількості вибіркових дисциплін. Комбінування різних форм проведення іспитів (наприклад, 
тести як допуск та усна/письмова відповідь). 

13. ЯКЕ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ УСНИМИ ТА ПИСЬМОВИМИ ІСПИТАМИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

10/100 

Письмове тяще ніж усне 

50/50, а під час пандемії COVID-19 - 95% 

Що одне і що інше є досить неоднозначними методами для оцінки знань, адже впершу чергу на 
оцінювання буде впливати той хто або що оцінює. 

50на50 

+ 

10/90 на користь письмових іспитів 

Вони дають повну оцінку 

1:3 

Надто велику частину іспитів у письмовій формі, а саме тестовій, що, на мою думку, погано впливає на 
рівень знань студентів. 

Письмові краще 

50/50 

1:9 

70/20/30. Де 70% - іспити у тестовій формі, 20 % - усна форма, 10% - письмова форма. 

Всі іспити складаються у тестовій формі в комп'ютерних класах 

Переважають іспити у тестовій формі. 

Мені не відомо 

Невідомо 
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Більше письмових у вигляді тестів 

усними-виразна здатність，письмовими іспитами-Використання знань 

всі іспити в комп ютерних класах. усних практично не залишилось 

10/90 

Більше письмових 

14. ЧИ ПРОВОДИТЬСЯ ТРЕНУВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ РІЗНИМ СУЧАСНИМ 
ВИКЛАДАЦЬКИМ МЕТОДИКАМ? 

Так 11 (40.7%) 

Ні 4 (14.8%) 

Мені про це невідомо 12 (44.4%) 

15. ЧИ ЗАОХОЧУЮТЬСЯ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ КЕЙСІВ, РОЛЬОВІ ІГРИ (В ТОМУ ЧИСЛІ МУТ КОРТИ), ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА 

СОКРАТІВСЬКИЙ ДІАЛОГ (ПОМІЖ ІНШОГО)? БУДЬ ЛАСКА, ПОЯСНІТЬ, ЯК САМЕ. 
Кейси 
Інтелектуальні конкурси між студентами 
Дослідження кейсів 

Не знаю просто подобається 
 

Ні 

Максимально 

Так, дослідження кейсів, кахут, сократівський діалог, презентації 

Так, застосовуються 
 

+ 
 

Під час практичних та лекційних занять активно використовується дослідження кейсів. Інші методи 
поки не користуються популярністю 
 

Так заохочують 
 

Так  
 

Іноді використовуються інтерактивні методи викладання. 
 

Так 
 

Так, кейси, презентації, діалоги 
 

Рідко, коли доводиться бачити подібне. У 90% випадків сухе викладання, яке інколи відбиває все 
бажання далі навчатися. 
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Так. Заняття включають не лише засвоєння теоретичного матеріалу, а й набуття практичних навичок. 
Тому практикується робота у групах, рольові ігри, симуляції. 
 

Мені про це невідомо 
 

Не можу 
 

Скоріше ні, але викладачі докладають зусиль для впровадження цих методів до навчального процесу. 
 

потреби，Може організовувати змагання різних класів 
 

Сократівський метод, вирішення казусів, моделювання судових засідань, презентації 
 

Так, тільки так! Ми переналаштували викладання і є ефект 
 

Не стикалась із подібним особисто 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ: 116 

ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

1. ДО ЯКОЇ ГРУПИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ВИ НАЛЕЖИТЕ? 

Студенти 79 (68.1%) 

Випускники 15 (12.9%) 

Адміністрація 1 (0.9%) 

Викладачі 21 (18.1%) 

Роботодавці - 

2. ЧИ ВАМ ВІДОМО ПРО ПОПЕРЕДНЄ ОЦІНЮВАННЯ, ЩО ПРОВОДИЛОСЬ У ВАШІЙ ПРАВНИЧІЙ 
ШКОЛІ? 

Брав/ла участь у оцінюванні 34 (29.3%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні, але мені про 
нього відомо 44 (37.9%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні і про нього мені 
невідомо 38 (32.8%) 

3. ЧИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛИСЬ ВИ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ? 

Так 50 (43.1%) 

Ні 66 (56.9%) 

4. ЧИ МАЛИ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ, А ТАКОЖ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛОМ 
ПОЗИТИВНУ ЧИ НЕГАТИВНУ РЕПУТАЦІЮ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 
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Загалом позитивну репутацію 33 (28.4%) 

Загалом негативну репутацію 16 (13.8%) 

Мені про це невідомо 67 (57.8%) 

5. НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ МАЛИ 
ГАРНИЙ ЕФЕКТ, ПОГАНИЙ ЕФЕКТ ЧИ ЗОВСІМ ЖОДНОГО ЕФЕКТУ? 

Гарний ефект 32 (27.6%) 

Поганий ефект 16 (13.8%) 

Жодного ефекту 17 (14.7%) 

Мені про це невідомо 51 (44%) 

6. ЧИ ПОМІТИЛИ ВИ ЯКІСЬ ЗМІНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ З ЧАСУ ОЦІНЮВАННЯ ТА 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ? 

Так 43 (37.1%) 

Ні 73 (62.9%) 

7. ЧИ ЗМІНИЛИСЯ ПІДХОДИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 40 (34.5%) 

Ні 30 (25.9%) 

Мені про це невідомо 46 (39.7%) 

8. ЧИ ЗМІНИЛИСЬ ПЕВНИМ ЧИНОМ ВНУТРІШНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 41 (35.3%) 

Ні 29 (25%) 

Мені про це невідомо 46 (39.7%) 

9. ЧИ РОЗРОБИЛА ПРАВНИЧА ШКОЛА КОРОТКОСТРОКОВІ ЧИ ДОВГОСТРОКОВІ ПЛАНИ НА 
РОЗВИТОК ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 41 (35.3%) 

Ні 15 (12.9%) 

Мені про це невідомо 60 (51.7%) 

10. ЧИ ВПЛИНУВ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ НА РОЗВИТОК ТА ЗМІСТ КОРОТКОСТРОКОВИХ ТА 
ДОВГОСТРОКОВИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 37 (31.9%) 
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Ні 16 (13.8%) 

Мені про це невідомо 63 (54.3%) 

11. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ ГОТОВІ СТУДЕНТИ / ВИПУСКНИКИ ІДЕНТИФІКУВАТИ ТА ЗНАТИ ЯК 
СПРАВЛЯТИСЯ З ОСНОВНИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ ЕТИЧНИМИ ПИТАННЯМИ, ЯКІ МОЖУТЬ 

ВИНИКАТИ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ? 

Так 68 (58.6%) 

Ні 48 (41.4%) 

12. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВИЗНАЄ ПРАВНИЧА ШКОЛА НАЛЕЖНЕ ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА 
ПРАКТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ? 

Так 73 (62.9%) 

Ні 43 (37.1%) 

13. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВНИЧА ШКОЛА РОЗВИТОК ТАКИХ ЮРИДИЧНИХ 
НАВИЧОК ЯК КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ, УСНУ І ПИСЬМОВУ АРГУМЕНТАЦІЮ? 

Так 81 (69.8%) 

Ні 35 (30.2%) 

14. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ БУЛО ІНТЕГРОВАНО ВИВЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗАГАЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН / ОКРЕМІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ? 

Так 97 (83.6%) 

Ні 19 (16.4%) 

15. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ МОЖУТЬ НЕЩОДАВНІ ВИПУСКНИКИ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ ПРАЦЮВАТИ 
ПРАКТИКАМИ ПІСЛЯ ВИПУСКУ З МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Так 88 (75.9%) 

Ні 28 (24.1%) 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ: 115 

ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

1. ДО ЯКОЇ ГРУПИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ВИ НАЛЕЖИТЕ? 

Студенти 32 (27.8%) 

Випускники 57 (49.6%) 

Адміністрація 3 (2.6%) 

Викладачі 21 (18.3%) 
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Роботодавці 2 (1.7%) 

2. ЧИ ВАМ ВІДОМО ПРО ПОПЕРЕДНЄ ОЦІНЮВАННЯ, ЩО ПРОВОДИЛОСЬ У ВАШІЙ ПРАВНИЧІЙ 
ШКОЛІ? 

Брав/ла участь у оцінюванні 22 (19.1%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні, але мені про 
нього відомо 31 (27%) 

Не брав/ла участі у оцінюванні і про нього мені 
невідомо 62 (53.9%) 

3. ЧИ ОЗНАЙОМЛЮВАЛИСЬ ВИ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ? 

Так 33 (28.7%) 

Ні 82 (71.3%) 

4. ЧИ МАЛИ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ, А ТАКОЖ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛОМ 
ПОЗИТИВНУ ЧИ НЕГАТИВНУ РЕПУТАЦІЮ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Загалом позитивну репутацію 33 (28.7%) 

Загалом негативну репутацію 8 (7%) 

Мені про це невідомо 74 (64.3%) 

5. НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ МАЛИ 
ГАРНИЙ ЕФЕКТ, ПОГАНИЙ ЕФЕКТ ЧИ ЗОВСІМ ЖОДНОГО ЕФЕКТУ? 

Гарний ефект 26 (22.6%) 

Поганий ефект 7 (6.1%) 

Жодного ефекту 11 (9.6%) 

Мені про це невідомо 71 (61.7%) 

6. ЧИ ПОМІТИЛИ ВИ ЯКІСЬ ЗМІНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ З ЧАСУ ОЦІНЮВАННЯ ТА 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ? 

Так 34 (29.6%) 

Ні 81 (70.4%) 

7. ЧИ ЗМІНИЛИСЯ ПІДХОДИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 

Так 32 (27.8%) 

Ні 23 (20%) 

Мені про це невідомо 60 (52.2%) 

8. ЧИ ЗМІНИЛИСЬ ПЕВНИМ ЧИНОМ ВНУТРІШНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
ЧЕРЕЗ ЗОВНІШНІЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ? 
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ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІЛО 

Так 32 (27.8%) 

Ні 24 (20.9%) 

Мені про це невідомо 59 (51.3%) 

9. ЧИ РОЗРОБИЛА ПРАВНИЧА ШКОЛА КОРОТКОСТРОКОВІ ЧИ ДОВГОСТРОКОВІ ПЛАНИ НА 
РОЗВИТОК ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 26 (22.6%) 

Ні 13 (11.3%) 

Мені про це невідомо 76 (66.1%) 

10. ЧИ ВПЛИНУВ ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ НА РОЗВИТОК ТА ЗМІСТ КОРОТКОСТРОКОВИХ ТА 
ДОВГОСТРОКОВИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ? 

Так 22 (19.1%) 

Ні 18 (15.7%) 

Мені про це невідомо 75 (65.2%) 

11. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ АКТИВНО ЗАЛУЧЕНІ СТУДЕНТИ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС? 

Так 81 (70.4%) 

Ні 34 (29.6%) 

12. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВИЗНАЄ ПРАВНИЧА ШКОЛА НАЛЕЖНЕ ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА 
ПРАКТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ? 

Так 67 (58.3%) 

Ні 48 (41.7%) 

13. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ВИЗНАЄ ПРАВНИЧА ШКОЛА РОЗВИТОК ТАКИХ ЮРИДИЧНИХ НАВИЧОК 
ЯК КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ, УСНУ І ПИСЬМОВУ АРГУМЕНТАЦІЮ? 

Так 81 (70.4%) 

Ні 34 (29.6%) 

14. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ ІНТЕГРОВАНО ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ, У 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН? 

Так 67 (58.3%) 

Ні 48 (41.7%) 

15. НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ МОЖУТЬ НЕЩОДАВНІ ВИПУСКНИКИ ПРАВНИЧОЇ ШКОЛИ ПРАЦЮВАТИ 
ПРАКТИКАМИ ПІСЛЯ ВИПУСКУ З МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ У ПРАВНИЧІЙ ШКОЛІ? 

Так 74 (64.3%) 
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Ні 41 (35.7%) 

 
 
 
 
 
 



 

 159 

ДОДАТОК C. БІОГРАФІЇ 
ЕКСПЕРТІВ ІЗ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  
 
Проф. Ділейн Р. Свенсон - американський юрист, професор права, з понад 30-річним 
досвідом викладання та юридичної практики. На час роботи над Методикою обіймав 
посаду завідувача кафедри міжнародного та американського права на юридичному 
факультеті Люблінського католицького університету імені Івана Павла II у Польщі. 
Директор й засновник Центру розвитку юридичних навичок та Центру американського 
права, засновник і наразі - Голова Ради засновників Фундації Інституту верховенства права. 
Професор Свенсон у понад 30 країнах світу проводив тренінги для юристів, суддів, 
прокурорів, викладачів права та студентів і урядовців, співпрацюючи з Міністерством 
закордонних справ США, Міністерством юстиції США, Американською асоціацією 
адвокатів, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, Організацією Об’єднаних 
Націй, Німецьким інвестиційним фондом та Європейським Союзом, а також з великими 
юридичними фірмами, включаючи Wardynski&Partners у Польщі та White&Case в Азії. Він 
працював провідним експертом та тренером п’ятирічного проекту “Модельний суд” в 
Китаї, а також п’ятирічного проекту з реформи юстиції в Грузії та низки проектів в Україні. 
Професор Свенсон має більш ніж десятирічний досвід юридичної практики представництва 
клієнтів у судах різного рівня Сполучених Штатів Америки ( штату і федеральних ), у 1993 
р. отримав почесний титул Молодого Юриста Року у штаті Вашингтон. Він виступав як 
міжнародний експерт з якості освіти у межах зовнішнього незалежного оцінювання 
процесів якості освіти у правничій школі Львівського національного університету імені 
Івана Франка, організованого Проектом USAID «Справедливе правосуддя» у 2014 році, та 
зовнішнього незалежного оцінювання процесів якості освіти на факультеті адвокатури 
Національного університету «Одеська юридична академія»» у 2017 році, а також протягом 
серпня 2017 року - січня 2018 року в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. П. Ділейн був 
учасником команди та співавтором Модельного (типового) навчального плану підготовки 
правника та надавав експертну підтримку у створенні Мінімальних Стандартів вищої 
освіти для бакалаврів та магістрів спеціальності “Право”.  
 
Проф. Томас Г. Спіді Райс – викладач Правничої школи імені Вашингтона та Лі при 
Транснаціональному правничому інституті у Лексингтон, Вірджинія. Проф. Райс розробив і 
викладає практичні курси, спрямовані на підтримку у наданні адвокатських послуг при 
Міжнародному кримінальному суді та Військових комісіях у Гвантанамо Бей, Куба, також 
у Сербії викладає практичний курс по темі практики Європейського суду з прав людини, а 
нещодавно залучений до проведення практичних курсів в Албанії, Україні та на 
Тихоокеанських островах з питань реалізації Конвенції ООН по боротьбі з корупцією та 
належного управління. Проф. Райс – учасник програми Фулбрайта при юридичному 
факультеті університету Чорногорії, Подгоріца, гостьовий професор-викладач 
американського права в університеті Центральної Англії, Бірмінгем (Великобританія), 
заслужений гостьовий професор у Каліфорнійській західній школі права в Сан-Дієго, 
Каліфорнія, та консультант з питань верховенства права при реформуванні правничої 
освіти у Белграді, Сербія. Професор Райс викладав курси та лекції у багатьох міжнародних 
школах та на багатьох програмах, включаючи Флоренцію (Італія), Пекін (Китай), Будапешт 
(Угорщина) і ще у 23 країнах. Також мав практику із судовими справами у судах штатів та 
Федеральному суді США, виступав адвокатом при апеляції у багатьох американських 
судах, включаючи Верховний суд США, Верховний суд Каліфорнії та Верховний суд Нью-
Мексико. Залучався Програмами USAID в якості міжнародного експерта у межах 
зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти на юридичному факультеті 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2015 році та 
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зовнішнього незалежного оцінювання процесів якості освіти на факультеті адвокатури 
Національного університету «Одеська юридична академія»» у 2017 році, а також протягом 
серпня 2017 року - січня 2018 року в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. П. Райс був учасником 
команди та співавтором Модельного (типового) навчального плану підготовки правника, а 
у 2020 році – учасником команди експертів щодо Переходу з аудиторного на онлайн 
навчання, а такод з розвитку онлайн іспитів в Україні. У 2017 році Проф. Райс отримав 
визначну нагороду Шейха Таміма Бін Хамаса Аль Тані за досягнення у сфері боротьби 
проти корупції за антикорупційні наукові дослідження та навчання, спільно з ROLAAC та 
Управлінням ООН з наркотиків та злочинності. 
 
Пан Іван Ромащенко - доцент кафедри цивільного права та заступник директора з 
навчальної роботи Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. У 2012 році завершив навчання у Лейденському університеті (Нідерланди) з 
ступенем LL.M. (Advanced) з європейського та міжнародного бізнес права. Виступав 
тренером команди юридичного факультету під час змагань з арбітражу (2012), а також 
суддею на турнірах з медіації (2013, 2014) і на турнірі Jessup (2016, 2017). У 2014 році 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а згодом опублікував 
монографію за темою дослідження. Читає лекції українським та іноземним студентам у 
сферах бізнес договорів та культурних прав відповідно в межах програми «Право 
європейської політики добросусідства та гарного управління» (2012-2015) та регіональної 
магістерської програми з прав людини та демократизації (2015-2020). Спільно з 
юридичною фірмою «Пронін і партнери» на базі університету організував серію лекцій від 
відомих юристів та адвокатів (2016). У 2017 році був одним з координаторів Міжнародного 
проекту з порівняльного права «Правові рейтинги юрисдикцій світу», здійсненого 
студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та виданого 
міжнародною юридичною фірмою Allen & Overy. Протягом 2014-2020 років був заочним 
аспірантом Лейденського університету (Нідерланди), працював над дисертацією по темі з 
корпоративного права, а також в межах зазначеного проекту у 2016 році протягом двох 
місяців (липень і серпень) і у 2017 році протягом одного місяця (серпень) знаходився у 
науковому відрядженні в Інституті Макса Планка з порівняльного та міжнародного 
приватного права. Протягом березня-серпня 2017 року залучався Програмою USAID «Нове 
правосуддя» як локальний експерт з якості освіти для проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання процесів якості освіти на факультеті адвокатури Національного університету 
«Одеська юридична академія», а також протягом серпня 2017 року - січня 2018 року в 
Інституті підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. У 2020 році захистив PhD в Лейденському університеті 
(Нідерланди) та опублікував книгу у видавництві Wolters Kluwer під назвою “Related Party 
Transactions and Corporate Groups: When Eastern Europe Meets the West”. 
 
Пані Марія Цип’ящук – У 2009 році у Національному університеті “Острозька академія” 
здобула ступінь магістра права (диплом з відзнакою). Впродовж січня-червня 2012 року 
навчалася на Факультеті права Маастрихтського університету (Нідерланди). Викладачка 
Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету “Острозька академія”, 
керівник юридичної клініки “Probono” НУОА, член Правління ГО “Асоціація юридичних 
клінік України”, аспірантка кафедри психології та педагогіки НУОА, координаторка та 
юристка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Рівне. 
В період з 2009 по 2013 рік – національна тренерка Європейської Асоціації студентів права 
Україна (ELSA-Ukraine); модераторка Рівненського Docu/Клубу Міжнародного 
кінофестивалю документального кіно про права людини Docudays UA “Права людини крізь 
об’єктив”; регіональна координаторка мандрівної виставки “Кожен має право знати свої 
права”, 2016. Тренерка для нової патрульної поліції України з прав людини та 
попередження дискримінації у 2016 та 2017 роках. Протягом березня-серпня 2017 року 
залучалася Програмою USAID «Нове правосуддя» як локальна експертка з якості освіти 
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для проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів якості освіти на факультеті 
адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», а також протягом 
серпня 2017 року - січня 2018 року в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З квітня 2019 року і досі 
Марія є експерткою Проєкту освітнього дому прав людини в Чернігові “Університет - 
простір прав людини”. У лютому 2020 року отримала свідоцтво на право зайняття 
адвокатською діяльністю.  
 
 
 


