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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
за ОНП «Право» (081) щодо готовності до наступної
акредитації (03.04 - 05.04.2023 р.) та урахування
отриманих зауважень експертів, стейкхолдерів (у
тому числі, роботодавців)

ГАРАНТ ОНП «Право»: д.ю.н., професор І. В. АРІСТОВА
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Акредитація ОНП Право: ЕТАП № 1

Акредитація з ОНП «Право» 2020-2021 рр. третього (PhD)
рівня вищої освіти проходила з 26.04. 2021 р. по 28.04.2021
р.

На засіданні НАЗЯВО (27.07.2021 р.) ухвалено наступне
рішення:

 критерій 1 – рівень «Е»

 критерій 10 – рівень «Е»

 за іншими критеріями – рівень «В»

Отримано умовну акредитацію
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ВРАХУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ (критерій № 1)

 1. Удосконалено ОНП Право 2021-2022 рр. (з урахуванням
галузевого та регіональний аспекту; місії та цілей Стратегії
розвитку СНАУ 2021-2025 рр., Цілей сталого розвитку ООН та
України).

 відкореговано мету, завдання, унікальність, своєрідність,
особливість, фокус

 розширено перелік ПРН (№ 21-26)

 відкореговано та оновлено обов'язкові ОК (дисципліни циклу
спеціальної (професійної) підготовки): Методологія сучасного
правознавства; Сучасні тенденції юридичної науки в умовах
Сталого розвитку; Правові режими природних об’єктів і
комплексів в умовах євроінтеграції; Правове забезпечення
сталого розвитку регіонів.

4



включено нові вибіркові ОК: «Актуальні проблеми
екологічного та земельного права»; «Правові засади
експертної оцінки землі»; «Претензійно-позовна робота у
сфері сільського господарства»

 оновлено РНП (силабуси) усіх ОК.

2. Оновлено цілі та ПРН ОНП Право 2021-2022 рр. для
узгодження із місією Стратегії розвитку СНАУ.

3. Отримано 25 схвальних рецензій на ОНП «Право» 2021-
2022 рр. (від стейкхолдерів: академічної спільноти та
роботодавців)
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4. Удосконалено Стратегію розвитку ЮФ СНАУ:

 відкореговано Візію та Місію, зокрема, «примножувати
людський капітал через: підготовку фахівців з високим
рівнем правових знань, правосвідомості, правової
культури, які за допомогою правових засобів і
способів розбудовують аграрний сектор та
суспільство в цілому для досягнення цілей Сталого
розвитку»

 місія ЮФ (після коригування) цілком узгоджується з
місією СНАУ( результати порівняльного дослідження)

5. Проведено засідання Експертної ради роботодавців
(25.11.2021 р.), якою узгоджені та підтримані зміни до ОНП
Право 2021-2022 рр.
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ВРАХУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ (критерій № 10)

 1. Теми дисертаційних досліджень приведено у

відповідність із місією СНАУ (зокрема, «наукові

дослідження та інноваційна діяльність світового рівня, яка

пов’язана, зокрема, з розбудовою суспільства в цілому на

засадах Сталого розвитку») та враховують галузеву

приналежність .

2. Назви відкорегованих тем дисертацій було
затверджено на засіданнях Вченої ради СНАУ (вересень -
листопад 2021 р.). Наприклад:
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«Правові засади публічного адміністрування у сфері
користування землями державної та комунальної
форм власності»;

«Організаційно-правове забезпечення контрольної
функції ОМС в умовах сталого розвитку»;

«Правові засади надання об’єднаними
територіальними громадами електронних
адміністративних послуг суб’єктам господарювання
в умовах сталого розвитку України»;

«Право на працю в умовах сталого розвитку».
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3. Розширено «критичну наукову масу» дослідників:

 приведено у повну відповідність публікації більшості
наукових керівників з темами дисертацій здобувачів
(І.В. Арістова (здобувач Калюжна С.); Запара С.І.
(здобувач – Гресь Н.); Клочко А.М. (здобувач – Болотіна
А); Піддубний О.Ю. (здобувач – Нежевело Н.) Щербак
С.В. (здобувач – Кожевнікова А.)

 забезпечено належне рецензування трьох
дисертацій, що підтверджується відповідним рішенням
Вченої ради СНАУ (Калюжної С.В, Бондар Н.А., Петрової
Н.О) та представлено до захисту у разових
спеціалізованих радах (є наказ МОН)
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 сформовано орієнтовний склад учасників разових
спеціалізованих вчених рад (рецензенти) для здобувачів 4-го
та 3-го року навчання 1) Нежевело В.В. (голова – Арістова І.В.;
рецензенти – Запара С.І., Роговенко О.В.); 2) Болотіна А.О.
(голова – Арістова І.В.; рецензенти – Запара С.І., Кравченко І.О.);
3) Кожевнікова А.В. (голова – Курило М.П. ; рецензенти –
Арістова І.В., Ясинок М.М.)

 сформовано спеціалізовані вчені ради для здобувачів:
Гресь Н., Калюжна С.В, Роговенко О.В.

 збільшено потенціал можливих рецензентів: посилюється
міжгалузева співпраця науковців (результати якої
опубліковані у фахових юридичних виданнях та у виданнях, що
індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of
Science).

10



 4. Під час реалізації ОНП Право впроваджено ідею взаємодії
усіх галузей права. Для реалізації обов’язкових фахових ОК та
вибіркових ОК залучені фахівці за спеціальністю 081 «Право»,
зокрема: фахівці з:

 екологічного та земельного права (Стрельник В.В.);

 конституційного та муніципального права (Роговенко О.В.);

 адміністративного, фінансового та інформаційного права

(Арістова І.В., Кравченко І.О., Чернадчук Т.О.);

 адміністративного та господарського права (Кравцова Т.О.);

 загальної теорія права та міжнародно-порівняльне право

(Запара С.І.) та інші.

 цивільного права та процесу (Котвяковський Ю.О., Ясинок М.М.);
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Акредитація ОНП Право: ЕТАП № 2

 Акредитація з ОНП «Право» 2021-2022 рр. третього (PhD) рівня
вищої освіти проходила з 03.04. 2022 р. по 06.04.2022 р.

 Підготовлено Відомості самооцінювання за ОНП «Право» 2021-
2022 рр. з урахуванням зауважень експертів, Галузевої експертної
ради НАЗЯВО, Ради із забезпечення якості ВО СНАУ, пропозицій
роботодавців та інших стейкхолдерів.

 Приділено особливу увагу відповідності ОНП «Право» критеріям
№ 1, № 10

 Отримано умовну акредитацію у зв'язку з режимом воєнного
стану
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ЗМІНИ ДО ОНП «Право» 2022-2023 (критерій № 1)

- удосконалено Стратегію розвитку ЮФ

- оновлено ОНП Право (відкореговано мету,
унікальність, фокус реалізації, ПРН з урахуванням
місії, Стратегії СНАУ та пропозицій стейкхолдерів (у
тому числі роботодавців);

- оновлено Загальні компетенції (ЗК) з урахуванням
Професійних стандартів на групу професій
«Викладачі ЗВО»
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- оновлено ПРН з урахуванням галузевого,
регіонального аспектів та унікальності ОНП.

- оновлені силабуси ОК з урахуванням нових ПРН.

- включено нову вибіркову ОК із інших
спеціальностей – ОК «Поглиблений курс з
екологічної безпеки та кліматичної політики ЕС».

- отримано двадцять схвальних рецензій на ОНП.

14



ЗМІНИ ДО ОНП «Право» (критерій № 10)

захищено 3 дисертації на здобуття ступенів PhD Право;

проведено публічне обговорення результатів
дисертаційного дослідження 5-ти здобувачів (два
здобувача у академічній відпустці);

прийнято рішення Вченою Радою СНАУ щодо
затвердження складу разової спеціалізованої ради для 3-х
здобувачів;

активізовано вступну компанію до аспірантури за
спеціальністю «Право» - на першому курсі навчаються 11
здобувачів;
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 Затверджено теми дисертаційних досліджень здобувачів першого року навчання з
урахуванням Стратегії розвитку СНАУ та унікальності ОНП «Право». Наприклад:

 Інституційно-правове забезпечення розмінування земель сільськогосподарського
призначення в Україні (Яринко Р.В.);

 Особливості судового розгляду майнових спорів у сфері земельних правовідносин
(Хомініч М.С.);

 Організаційно-правові засади співробітництва України та країн Європейського
Союзу щодо сталого розвитку міст та громад (Солдаткін І.В.);

 Адміністративні послуги органів публічної адміністрації в умовах сталого розвитку
України: організаційно-правові засади (Мельник В.В.);

 Адміністративно-правовий статус екологічного омбудсмена в контексті завдань
сталого розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи (Жмакін С.А.);

 Реалізація права доступу до публічної інформації в аграрній сфері України:
організаційно-правові засади (Солдаткін С.В.);

 Інформаційно-правове забезпечення екологічних прав людини в умовах сталого
розвитку (Удовенко Р.П.).
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОНП ПРАВО: ЗАХОДИ
 надано (на Раді із забезпечення якості в СНАУ) звіт щодо врахування

зауважень та пропозицій під час попередньої акредитації, який
отримав схвальну оцінку;

 підготовлено звіт самооцінювання для проходження акредитації ОНП
«Право» - отримали умовну акредитацію у зв’язку із воєнним станом
в Україні;

 узгоджено питання щодо розробки нових анкет для здобувачів з
Відділом забезпечення якості ВО;

 активізовано роботу проектної групи за ОНП «Право» – регулярне

проведення засідань, на яких аналізується стан виконання

поставлених завдань та здійснюється контроль і самооцінювання;
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активізовано участь здобувачів та викладачів у тренінгах
з академічної доброчесності;

впроваджено нові форми залучення експертів -практиків
до навчального процесу, наприклад:

1) веб-семінар з завідувачем сектору правового
забезпечення Державної екологічної інспекції у
Сумській області;

2) семінар за участю в.о. керівника Господарського суду м.
Суми.

3) Семінар із заступником виконавчого директора
Сумського регіонального відділення Асоціації міст
України, координатором- консультантом Офісу реформ
Н. Мельнік
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 Проводяться гостьові онлайн-лекції іноземних викладачів,
наприклад:

 Kutluhan Bozkurt, Doctor of Law, Associate Professor, Law Faculty,
Yeditepe University, Turkey. Курс лекцій з міжнародного права. Термін
проведення: жовтень 2022 р.-травень 2023 р.
Посилання: https://goo.su/ZdjeL

 Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник
міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку, експерт в
галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Влоцлавек,
Республіка Польща). Тема лекції: «Aspects of academic writing in Poland»
(англ.) .23.01.2023 р. посилання: https://goo.su/VyqIY

 Coline Maestracci, Doctorante Université libre de Bruxelles (докторант
Вільного університету Брюсселя). Термін проведення: лютий-березень
2023 р. Тема лекції: «Тhe return to civilian life of war veterans of the Russo
Ukrainian war» (Повернення до цивільного життя ветеранів російсько-
української війни).
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укладено договори про співробітництво між ЮФ
СНАУ та:

 ЮФ НУБіП України;

 ЮФ Академії праці, соціальної політики та туризму;

 Харківською обласною організацією Всеукраїнської екологічної ліги

 Куявським університетом (Республіка Польща)

проведено Всеукраїнський круглий стіл «Юридична
наука та Цілі сталого розвитку України»;

прийнято участь у заходах Центру Українсько-
європейського співробітництва (стажування,
підвищення кваліфікації, гостеві лекції, міжнародні
конференції)
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ

- залучення професіоналів-практиків до викладання
на ОНП «Право»

- проведення анкетування здобувачів щодо якості
викладання за ОНП «Право»

- збільшення кількості та якості академічної
мобільності

- зміцнення наукової критичної маси дослідників на
ОНП Право (відповідність публікацій керівника темі
дисертації здобувача, формування груп рецензентів за
існуючими дисертаційними роботами)
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Підписання договорів про співробітництво між
Юридичним факультетом СНАУ та:

юридичним факультетом Вільного університету
Брюсселя

юридичним факультетом Стамбульського університету
Гедіка

Видання монографій випускниками ОНП Право, які
отримали науковий ступень PhD Право. Започаткувати
формування за різноманітними серіями (наприклад,
«наукова школа з інформаційного права»)
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 На сайті ЮФ оприлюднено:

 Стратегію розвитку ЮФ на 2021-2025 рр.

 ОНП Право, НП Право 2022-2023 рр.

Проект ОНП Право 2023-2024

 25 анкет-рецензій стейкхолдерів на ОНП Право 

 РНП(силабуси) усіх ОК (обов'язкових та 
вибіркових) 

 інформацію про здобувачів та НПП
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Дякую за увагу!24


