
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Науково-дослідний інститут вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної
академії правових наук України

Освітня програма 47694 Право

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 081 Право

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 47694

Назва ОП Право

Галузь знань 08 Право

Cпеціальність 081 Право

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Балинська Ольга Михайлівна, Шубіна Наталія Миколаївна, Дикий
Олег Вікторович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.04.2021 р. – 30.04.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://ivpz.kh.ua/uk/education/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80/

Програма візиту експертної групи https://ivpz.kh.ua/uk/education/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80/

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загалом ОНП має чітко визначені цілі, що враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевий
контекст. Гарант ОНП та група забезпечення систематично оновлюють зміст ОК. До реалізації освітньої та наукової
складової ОНП залучені наукові працівники, що мають необхідний рівень академічної та професійної кваліфікації.
ОНП логічно структурована на блок обов'язкових та вибіркових дисциплін. ОК відповідають науковим інтересам
здобувачів, а теми їхніх дисертацій відповідають напрямам досліджень наукових керівників. На кожного наукового
керівника в межах ОНП припадає не більше 3-х аспірантів. Наукові працівники є активними дослідниками, що
публікують результати наукових пошуків у фахових наукових виданнях України та виданнях, що індексуються у
Scopus та Web of Science, використовують сучасні надбання науки для впровадження в освітній процес, застосовувані
ними форми та методи навчання відповідають студентоцентрованому підходові та принципам академічної етики. У
НДІ створена чітка система проведення контрольних заходів та перевірки наукових досліджень усіх учасників
освітнього процесу щодо визначення рівня оригінальності та відсутності академічного плагіату. В Інституті створені
умови для проведення навчальних занять зі здобувачами у приміщеннях, які обладнані сучасним мультимедійним
обладнанням; інформаційне забезпечення ОНП відповідає потребам здобувачів; освітнє середовище забезпечене
засобами протипожежної охорони, сигналізації та відеоспостереження, а також обладнане засобами для осіб з
особливими потребами. Аспірантура періодично проводить опитування здобувачів з метою покращення ОНП та
освітнього процесу загалом. НДІ активно співпрацює з роботодавцями в контексті удосконалення ОНП та залучення
до аудиторних занять. НДІ варто звернути увагу на формальне закріплення чітких відносин із НЮУ ім. Я. Мудрого.
Також потребує перегляду використана у ОНП блокова система вибіркових дисциплін.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП має яскраво виражену орієнтацію та особливість в контексті підготовки фахівців у межах кримінальної юстиції
та кримінології, що є за своїм змістом унікальною. Розробка та модернізація ОНП відбувається в контексті
виконання НДІ НДР, до яких залучаються також аспіранти. Змістовне наповнення ОНП є логічним та послідовним,
ОК включені до ОНП дозволяють досягти ПНР. В НДІ розроблені прозорі правила вступу до ОНП. У НДІ
започатковано практики визнання результатів отриманих у неформальній освіті. Форми і методи навчання на ОНП
підібрані з урахуванням заявлених цілей і ПРН, базуються на студентоцентрованому підході. Інформаційне
забезпечення навчальних курсів постійно оновлюється з урахуванням тенденцій розвитку галузі. Види контрольних
заходів, критерії оцінювання рівня знань здобувачів чітко описані у внутрішніх нормативних документах, які є
відкритими, доступними і зрозумілими. Вирішення конфліктних та процедури оскарження результатів контрольних
заходів і їх повторного проходження чітко визначені, але такої практики в НДІ не було. Наукові працівники та
наукові керівники здобувачів у межах ОНП є визнаними в академічній спільноті фахівцями у відповідній галузі. У
НДІ існує чіткий механізм добору кадрів для забезпечення освітнього та наукового процесу в межах ОНП.
Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення сприяє досягненню цілей, завдань та ПРН
за ОНП. Інфраструктура НДІ надає можливість для вільного та безперешкодного потрапляння у приміщення осіб,
що мають особливі освітні потреби. Доступність і відкритість політики щодо процедур врегулювання конфліктних
ситуацій оприлюдненням актуальної інформації у відкритому доступі. Під час проведення дистанційної
акредитаційної експертизи НДІ продемонстрував ЕГ, що розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний
перегляд ОНП відбувається згідно із визначеною загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього
забезпечення якості. Сформовану в академічній спільноті НДІ культуру якості можна охарактеризувати, як
засновану на уявленні про справедливість, цілісну та органічно узгоджену систему спільно поділу цінностей, що
визначають якість освіти як інституційну ціль. НДІ створені чіткі та зрозумілі правила і процедури, які регулюють
права, обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, вони є доступними для них та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньо-наукової програми. НДІ є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні та
єдиною спеціалізованою науковою установою в національній академічній науці, де здійснюються фундаментальні та
прикладні дослідження у сфері протидії злочинності, виконуються науково-правові експертизи в галузі
нормативного регулювання цієї сфери, а також видається наукова продукція.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У профілі ОНП містяться описи компетенцій, які є декларативними та потребують конкретизації. НДІ варто
розробити та запровадити практику опитування або обговорення із випускниками НДІ, у тому числі з майбутніми
випускниками ОНП, змісту самої ОНП. Структура вибіркових дисциплін фактично складається з двох блоків, де
критерієм поділу є кількість кредитів на окремий блок. НДІ варто переглянути ОНП в контексті зміни та уніфікації
обсягу кредитів на ОК вибіркового блоку та форми контролю. Більшість запитань фахового вступного іспиту
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відведена до сфери загальної теорії держави і права, що потребує перегляду та модернізації в контексті збільшення
запитань саме в межах кримінальної юстиції та кримінології. ЕГ рекомендує оновити організаційно-нормативне
регулювання відносин із закладом-партнером (НЮУ ім. Ярослава Мудрого), зокрема щодо забезпечення освітньої
складової ОНП. ЕГ рекомендує гаранту ОНП у структурі анкети для здобувачів надалі розмежувати питання щодо
форми контрольних заходів та критеріїв їх оцінювання, передбачивши до того ж не тільки джерело отримання
інформації, а й її доступність і зрозумілість. Для належного інституційного забезпечення академічної доброчесності
в НДІ доцільно ввести окремий структурний підрозділ (або посадову особу – інспектора) з чіткими функціями та
повноваженнями з цих питань. Для безперешкодного забезпечення викладання філософії та іноземної мови на ОНП
керівництву Інституту варто ввести у штат відповідних фахівців, що гарантуватиме НДІ кадрову автономію. ЕГ
рекомендує запровадити практику залучення випускників до перегляду ОНП в якості стейкхолдерів з числа
практиків.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

ОНП "Право" рівня підготовки докторів філософії у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (далі - Інститут / НДІ) має чітко
сформульовані цілі, що відповідають місії та стратегії НДІ як наукової установи. Унікальність ОНП визначається
тим, що вона спрямована на розв’язання теоретико-прикладних проблем протидії злочинності; дотримання прав та
законних інтересів учасників кримінального провадження, а також поводження із засудженими особами. Цілі ОНП
відповідають місії та стратегії НДІ визначених в п.7 Статуту НДІ (додаток на запит ЕГ), а саме: проведення
фундаментальних досліджень та прикладних наукових розробок у галузі держави і права; виконання замовлень
органів державної влади та управління стосовно розробки засад державної політики у сфері боротьби зі
злочинністю та корупцією; підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації тощо. У відповідь на запит ЕГ
адміністрація надала відомості, які свідчать, що на момент проведення акредитації в НДІ здійснюється розробка 6
тем фундаментальних досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та 1 грантового
дослідження. Вказані дослідження здійснюються в межах загального спрямування та стратегії розвитку НДІ та
корелюють із орієнтацією ОНП "Право", що створює можливості розвитку та подальшої модернізації ОНП.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Аналіз ОНП попередніх років (2018, 2019 рр., що надані на запит ЕГ) свідчить, що ОНП систематично
переглядається та зазнає змін. Вказане відбувається на підставі власного самоаналізу фахівців НДІ, а також
обговорення із стейкхолдерами. Так, у 2018 році зменшено обсяг дисциплін "Іноземна мова" та "Філософія" на 2
кредити ЄКТС; у 2019 році за пропозицією аспірантів додана дисципліна "Правова статистика"; у 2020 серед іншого,
за пропозицією проф. І.В. Гловюк (адвокатське об'єднання "Barristers") до вибіркових дисциплін додано наступні
ОК: "Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури" та "Сучасні можливості
використання спеціальних знань у змагальному судочинстві". Внесення змін до ОНП на підставі отриманих
пропозицій було враховано адміністрацією НДІ через необхідність удосконалення самої ОНП, а також підготовки
більш спеціалізованих фахівців у сфері кримінальної юстиції. На запит ЕГ адміністрація НДІ надала відповідні
документи (витяги із засідань Вченої ради щодо обговорень анонімного опитування здобувачів стосовно врахування
висловлених пропозицій, рекомендацій, зауважень щодо реалізації освітньо-наукової програми в Інституті, зокрема
щодо задоволення власних освітніх потреб та інтересів 2020-2021 н.р; витяги із засідань Вченої Ради за участі
представників здобувачів, Ради молодих вчених та Сенату аспірантів 2020-2021 н.р.; протоколи засідань, де
розглядалися питання про внесення змін доповнень до ОНП). Під час зустрічей із роботодавцями та аспірантами
вони підтвердили вказані зміни, а також вказали про обізнаність можливості внесення пропозицій з метою
модернізації ОНП "Право". Так, аспіранти зазначили, що їх пропозиції доводяться до відома гаранту та адміністрації
НДІ через органи самоврядування. Також представники аспірантів є членами вченої ради НДІ, що дозволяє
впливати на прийняття рішень в контексті оновлення ОНП, а також ініціювати внесення змін безпосередньо на
Вченій раді. У зв’язку з тим, що в межах ОНП ще не було випускників, НДІ не залучає вказану групу стейкхолдерів
до обговорення ОНП. Все ж адміністрації НДІ варто розробити план опитування або провести обговорення із
випускниками попередніх років, оскільки більшість із них поєднують у собі не тільки статус випускника, а й
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представника практики, їхні досвід і знання можуть бути корисними при оновленні ОНП. До того ж, на сайті
міститься форма щодо збору інформації (https://bit.ly/3el0jTr), однак самі випускники зазначили, що адміністрація
не зверталася до них із пропозиціями щодо проходження такого опитування.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Аналіз ОНП "Право" (2020 р.), а також внесених до неї змін у 2018, 2019 роках свідчить, що НДІ враховує тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці. Вказане підтверджується, як профілем самої ОНП, так і змістом ОК. Також на
зустрічі з НПП, наприклад, останні зазначили, що при внесенні змін до кримінального законодавства і створення
інституту кримінальних проступків відповідні зміни відбулися і в ОНП. ЕГ з’ясовано, що досвід аналогічних
вітчизняних та зарубіжних програм, які використані під час розробки та перегляду ОНП "Право" є доречним та
відповідає тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. Так, при перегляді використовувалися аналогічні за
рівнем підготовки освітні програми НЮУ ім. Я. Мудрого, КНУ ім. Т.Шевченка, НУ "Києво-Могилянська академія",
ХНУ ім. В. Каразіна, ЛьвДУВС, ОДУВС у контексті змістовного наповнення ОК, а також формулювання
компетентностей та ПРН. Серед зарубіжних ЗВО використовувався досвід університетів, з якими підписані
відповідні договори про співробітництво та стажування НПП (договори надані на запит ЕГ). У ОНП враховано
галузевий контекст та особливість цілей НДІ. Так, підготовка відбувається за фаховим напрямом на фундаментальні
основи права, кримінальну юстицію та кримінологію. Вказане відображається у тематиці НДР, що виконуються в
НДІ, а також тематиці дисертаційних досліджень аспірантів (перелік наданий на запит ЕГ). Також галузевий
контекст відображено при формуванні компетентностей та ПРН, наприклад, ПРН5, ПРН6, ПРН12. Основна
орієнтація ОНП, що має: "освітньо-наукову орієнтацію, спрямовану на розв’язання теоретико-прикладних проблем
боротьби зі злочинністю, у тому числі із використанням сучасних досягнень науки і техніки; дотримання прав і
законних інтересів осіб-учасників кримінального провадження; імплементації міжнародних стандартів поводження
із засудженими особами" (профіль ОНП), а також відповідні ПРН та компетентності, що засвоїть випускник роблять
її унікальною та конкурентноздатною в межах аналогічних ОНП рівня підготовки докторів філософії в Україні.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 08 Право за спеціальністю 081
Право відсутній. ЕГ проаналізовано ОНП "Право" 2020 року, а також попередніх років, що надано НДІ на запит ЕГ.
Зміст дескрипторів НРК, що відповідає 8 рівню досягається конпетенціями та ПРН, визначеними в ОНП "Право".
Так, дескриптору знання відповідають: ПРН 1-6; уміння/навички: ПРН 7-19; комунікація: ПРН 20-22; відповідність і
автономія: ПРН 23-24. Разом з тим адміністрації НДІ варто звернути увагу на змістовний опис окремих
компетенцій. Наприклад: "ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, формування критичного
наукового світогляду, застосування системного підходу в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії"
(профіль ОНП). Так, розкриття рівня здатності засвоєння вказаної компетенції відбувається через поняття доктора
філософії, який не самостійним рівнем, що можне означати про наявність або відсутність конкретної здатності.
Також: "ЗК-3. Здатність до пошуку, систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу інформації з
різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними технологіями". Власне у вказаній
компетенції рівень володіння зазначеними технологіями потребує конкретизації, в контексті того який саме рівень є
достатнім.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП "Право" має яскраво виражену орієнтацію та особливість в контексті підготовки фахівців у межах
кримінальної юстиції та кримінології, що є за своїм змістом унікальною. Оскільки більшість ОНП за спеціальністю
081 "Право" розраховані на підготовку міжгалузевих фахівців. Розробка та модернізація ОНП відбувається в
контексті виконання НДІ НДР, до яких залучаються також аспіранти, що створює можливість систематичного
перегляду змісту ОНП та ОК. Створення та оновлення ОНП здійснювалося з урахуванням позицій роботодавців та
аспірантів. ОПН враховує галузевий контекст у сфері кримінальної юстиції та кримінології.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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У профілі ОНП "Право" містяться описи компетенцій (ЗК1, ЗК3), які є декларативними та потребують зміни в
контексті конкретизації, наприклад, шляхом виключення з тексту компетенцій словосполучень: “на рівні доктора
філософії” (ЗК1), “володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними технологіями” (ЗК3). НДІ варто
розробити та запровадити практику опитування або обговорення із випускниками НДІ, у тому числі з майбутніми
випускниками ОНП, змісту самої ОНП. У профілі ОНП варто додати матрицю відповідностей компетентностей
дескрипторам НРК, вказане є доцільним при співвідношенні компетенцій ОНП вимогам Національної рамки
кваліфікацій для рівня доктора філософії, адже за відсутності стандарту сама ОНП і є певним “стандартом”.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ на підставі аналізу документів, зустрічей із стейкхолдерами, засвідчує, що ОНП "Право" загалом відповідає
критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими. Так, ОНП "Право" систематично оновлюється, на підставі широкого
обговорення із аспірантами та роботодавцями, однак без залучення випускників (відсутні в межах поточної ОНП).
Формування ПРН та структури ОНП відбувається на основі врахування змін спеціальності та галузевого контексту.
Однак адміністрації НДІ варто звернути увагу на конкретизацію окремих компетенцій та розробки політики і
практики долучення випускників до обговорення ОНП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг освітньої складової ОНП "Право" - 46 кредитів, що відповідає п. 6 ст. 5 Закону України "Про вищу освіту" та п.
26 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. (в редакції від 19.04.2019 р.) № 261 "Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)". Обсяг дисциплін за вибором аспірантів становить - 12 кредитів ЄКТС, що також відповідає вимогам
вказаної Постанови КМУ. Відповідно до п.27 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)", ОНП має включати не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом
таких компетентностей відповідно до НРК: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності, в межах ОНП "Право" - 24
кредити ЄКТС; 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, в межах ОНП "Право" - 6
кредити ЄКТС; 3) набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів
власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, в межах ОНП
"Право" - 8 кредитів ЄКТС; 4) здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення
результатів наукової роботи іноземною мовою, в межах ОНП "Право" - 8 кредити ЄКТС.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

На підставі прикріпленого до відомостей про СО навчального плану та профілю ОНП "Право" ЕГ встановила, що ОК
включені до її структури становлять логічну взаємопов’язану систему, у якій навчання відбувається від засвоєння
фундаментальних (наприклад ОК.02., 03) знань до прикладних ОК.04 та вибірковий блок дисциплін. ЕГ засвідчує,
що обов’язкові ОК, включені до ОНП "Право" у цілому дозволяють досягти цілей та ПРН визначеній у ній. ОНП
"Право" є структурованою у та логічно сплановано по строках та термінах навчання. Так, обов’язкові ОК
викладаються у 1,2,3 семестрах, педагогічна практика у 4 семестрі, а блок вибіркових ОК розрахований на 3,4
семестри. Наступний термін відводиться під написання дисертаційного дослідження. У профілі ОНП "Право"
міститься матриця відповідності ОК ПРН та компетентностям навчання, які реалістично відображають
спроможність ОК досягнути відповідних ПРН.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

ОНП "Право" складається із обов'язкових та вибіркових ОК. У свою чергу обов’язкові поділяються на "Цикл
загальної нормативної підготовки" (Іноземна мова, Філософія, Основи науково-дослідної діяльності), "Цикл
професійної підготовки" (Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку, Теорія правової
статистики) та "Цикл практичної підготовки" (Педагогічна практика). Блок вибіркових дисциплін відповідає
орієнтації ОНП "Право" та фактично формує її унікальність в контексті підготовки фахівців в сфері кримінальної
юстиції та кримінології, що відповідає стратегії та цілям НДІ. Загалом обов'язкові ОК відповідають предметній
області за спеціальністю 081 "Право", що пояснюється необхідністю вивчення фундаментальних основ та
формування необхідних знань для проведення дисертаційного дослідження за спеціальністю 081 "Право".

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

У НДІ наявні процедури та політики, що дозволяють формувати індивідуальну траєкторії аспіранта. Так, вони
включають вибір теми дослідження та наукового керівника, навчальних дисциплін в межах блоку вибіркових ОК,
вибір баз проходження педагогічної практики. Вказане регулюється Положенням про організацію освітнього
процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf),
Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Інституту
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-докторів-
наук.pdf) та Положенням про педагогічну практику здобувачів вищої освіти (аспірантів) Інституту
(https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Положення-про-пед.практ.2019-НДІ.pdf). Обрання навчальних
дисциплін аспірантами проходить або через паперові носії, або через Гугл форми. У зв'язку з великим контингентом
аспірантів вони фактично обирають дисципліни індивідуально, тобто дисципліна, що була обрана викладається за
будь якої кількості здобувачів. Для реалізації права на вибір здобувачі мають можливість ознайомитися з
розміщеними на сайті переліком вибіркових дисциплін та силабусами (https://ivpz.kh.ua/uk/аспірантура/). Під час
зустрічей з аспірантами вказане було підтверджено. Також зазначалося, що одному аспіранту за його проханням
було змінено наукового керівника у 2020-2021 н.р. За повідомлення від адміністрації НДІ та аспірантів вони можуть
самостійно обирати базу педагогічної практики. У наданих на запит ЕГ документах містяться відомості про бази
проходження ними практики - у абсолютній більшості випадків це НУЮ ім. Я. Мудрого. Однак варто звернути увагу
на структуру блоку вибіркових дисциплін. Так, кількість кредитів визначених на них є нерівномірною, що обмежує
можливість вибору дисциплін - фактично певними наборами. ЕГ рекомендує уніфікувати кількість кредитів у
вибірковому блоці, що дозволить розширити можливості на формування індивідуальної траєкторії. Разом з тим у
НДІ наявна практика викладання окремих тем в межах ОК різними НПП, що створює додаткові умови для
індивідуалізації знань отриманих аспірантами.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Проходження педагогічної практики регулюється Положенням про педагогічну практику здобувачів вищої освіти
(аспірантів) Інституту (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/Положення-про-пед.практ.2019-НДІ.pdf).
Загальне керівництво педагогічною практикою та методичне консультування здійснює науковий керівник
здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії або куратор практики. Загальний обсяг педагогічної практики
складає 2 кредити ЄКТС у четвертому семестрі навчання, у тому числі: 70% педагогічної практики складає
навчально-методична робота (підготовка до занять, методична робота, відвідування та аналіз занять, проведення
консультацій); 30% загального часу педагогічної практики відводиться на аудиторне навантаження (проведення
практичних занять). На запит ЕГ адміністрація НДІ надала робочу програму педагогічної практики (2020 рік),
договори із базами практик, розподіл аспірантів за базами практики на 2019-2021 рр., а також Наказ про
продовження практики освітнього процесу в режимі онлайн (на час карантину) та у змішаному режимі - в
аудиторному форматі з використанням онлайн-сервісів 2020-2021 н.р. На підставі наданих документів ЕГ
встановила, що у абсолютній більшості випадків аспіранти проходять педагогічну практику на базі НУЮ ім. Я.
Мудрого. Однак обізнані про можливість проходження практики в інших ЗВО. Адміністрації НДІ варто звернути
увагу на залучення проходження практики аспірантами у інших ЗВО.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Аналіз ОНП "Право" свідчить, що ОК включені до неї формують можливість засвоєння навичок соціальної
комунікації. Вказане забезпечується як відповідними ОК, серед яких "Основи науково-дослідної діяльності" та
"Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку". Під час зустрічей з аспірантами було з’ясовано,
що вони мають широкі можливості для набуття soft-skills, що реалізується в тому числі через програми академічної
мобільності, участі у систематичних наукових заходах та НДР, що фінансуються за рахунок коштів державного
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бюджету. Також проходження педагогічної практики сприяє набуттю універсальних навичок дослідника, здійснення
навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію
навчальної діяльності студентів, науково-методичну роботу.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт не передбачений

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Відповідно до навчального плану ОНП "Право" загальний обсяг становить 1380 год / 46 кредитів ЄКТС. У структурі
навчальних годин на аудиторну роботу виділено 470 годин, відповідно на самостійну підготовку 910 годин. Тобто
співвідношення близько 1 до 3. Таке ж співвідношення враховано щодо кожного ОК. Розподіл фактичного обсягу
окремих ОК здійснено відповідно до їх змісту, завдань, які вони вирішують, і компетентностей, які формують.
Загалом аспіранти задоволені аудиторним навантаженням. Так, НДІ на запит ЕГ надали відомості про результати
анонімного анкетування аспірантів, у яких на питання: "Як на Ваш погляд, чи достатньо часу аспірантам Інституту
відводиться на аудиторну роботу (лекції та семінарські заняття)?", - 91,7% опитаних, вказали: "Так". Також високий
рівень задоволеності зазначено в інших відповідях вказаного звіту, що стосується навчання в межах ОНП "Право".

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

За ОНП "Право" підготовка здобувачів вищої освіти третього рівня докторів філософії за дуальною формою освіти в
цьому ЗВО не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Включені ОК до ОНП становлять логічну взаємопов'язану систему, що дозволяє досягти результатів навчання.
Абсолютна більшість аспірантів задоволенні навантаженням та змістовним наповненням ОНП "Право". Структура
ОНП "Право" та наявні практики дозволяють формувати індивідуальну траєкторію аспіранта. Аспіранти можуть
вибирати та змінювати наукових керівників та тематику дисертаційного дослідження в процесі навчання в
аспірантурі.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

НДІ варто розширити практику проходження педагогічної практики аспірантами у інших ЗВО з якими укладено
відповідні договори, так як наразі абсолютна більшість аспірантів проходить педагогічну практику в НЮУ ім. Я.
Мудрого. Структура вибіркових дисциплін фактично складається з двох блоків, де критерієм поділу є кількість
кредитів на окремий блок. НДІ варто переглянути ОНП в контексті зміни та уніфікації обсягу кредитів на ОК
вибіркового блоку та форми контролю.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП "Право" є в контексті обов’язкових ОК є структурованою, обсяг навантаження реалістично відображений у
навчальних планах та є достатнім для аспірантів. Структура ОНП та відповідні практики дозволяють формувати
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індивідуальну траекторії аспіранта. Зміст вибіркових дисциплін визначає унікальну спрямованість ОПН, однак блок
вибіркових дисциплін варто уніфікувати в контексті кількості кредитів в межах окремої ОК та форми контролю. НДІ
варто розширити практику проходження педагогічної практики аспірантами у інших ЗВО з якими укладено
відповідні договори. Вказані рекомендації не є суттєвими, а тому рівень відповідності критерії 2 визначено - "В".

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до НДІ розміщені у вільному доступі на веб-сторінці НДІ (https://bit.ly/2RzRvju), щорічно
затверджуються та переглядаються відповідно до змін у законодавстві. Правила прийому є чіткими та зрозумілими,
не містять дискримінаційних положень. Вступні випробування до аспірантури НДІ складаються з (п. 2.9. Правил
прийому): 1) вступного іспиту зі спеціальності; 2) вступного іспиту з англійської, німецької або французької в обсязі,
який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій
рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного
іспиту з іноземної мови; 3) презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень (оформленої у вигляді
реферату або поданої у виді копій наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або за
кордоном за спеціальністю 081 "Право"). Тематика вступних іспитів розміщена на сайті (https://bit.ly/3b7ls1y).
Однак у правилах прийому не зазначено строки та порядку затвердження тематики вступних іспитів. Правила
прийому містять інформацію про строки та порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного
відбору та зарахування на навчання до аспірантури. На зустрічі із аспірантами, в тому числі 1 року навчання, вони
підтвердили, що описана процедура у правилах прийому відповідає реальній дійсності. Терміни вступної кампанії,
зразки документів та інша необхідна інформація заздалегідь оприлюднюється на офіційному сайті НДІ:
https://bit.ly/3b7ls1y

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Вступні випробування до аспірантури НДІ складаються з: 1) вступного іспиту зі спеціальності; 2) вступного іспиту з
іноземної мови; 3) презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень (оформленої у вигляді реферату
або поданої у виді копій наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або за кордоном за
спеціальністю 081 "Право"). Програма вступного іспиту зі спеціальності розміщена на офіційному сайті НДІ
(https://bit.ly/3b7ls1y). Адміністрації НДІ варто звернути увагу на змістовне наповнення вказаної програми, яка
складається у абсолютній більшості із загальних питань теорії держави і права 27 розділів та 1 розділу кримінальної
юстиції, а також жодного розділу з кримінології. До того ж тематика самих запитань є загальною, яка у більшій мірі
відповідає рівня підготовки бакалавра, а ніж магістра. Також відповідно до п. 2.11. Правил прийому при вирахуванні
конкурсного балу застосовуються коефіцієнти:: - із спеціальності (вага якого становить 50 відсотків конкурсного
бала, ваговий коефіцієнт – 0,5); - з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий
коефіцієнт – 0,25); - презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та
обговорення повідомлення вступника (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт –
0,25). Вказане відповідає особливостям ОНП та її предметній галузі.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

В НДІ визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Вказані правила регламентуються декількома локальними нормативними
актами. Серед них: Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність наукових, науково-
педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-академічну-мобільність-ІНСТИТУТ.pdf). Так, відповідно до п. 4.3.
вказаного положення: “перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого
здобувачем документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів, завіреного в установленому порядку закладі
вищої освіти або науково-дослідній установі-партнері”. Також вказані практики визначені Положенням про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-докторів-наук.pdf); Положенням про
організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-
процес.pdf). Вказані процедури є прозорими та об'єктивними. Практики визнання результатів навчання, отриманих
в інших ЗВО по цій ОП станом на час проведення акредитації виявлено не було.
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4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-освітній-процес.pdf) визнання результатів навчання, набутих шляхом
неформальної та інформальної освіти в НДІ, можливе за умови визнання результатів з ОК обсягом до 10 кредитів
ЄКТС. Також відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук в Інституті (https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-про-підготовку-докторів-філософії-та-
докторів-наук.pdf) закріплено можливість визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті з
іноземної мови за наявності сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови рівня B2 та рівня C1. Процедура
визнання результатів навчання у неформальній освіті включає формування комісії, яка визначає можливість
визнання, форми та строки проведення контрольного заходу для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній, а також проведення контрольних заходів для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній та інформальній освіті. За свідченням адміністрації НДІ були зафіксовані практики визнання
результатів у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

В НДІ розроблені чіткі та прозорі правила вступу до ОНП "Право", які враховують особливість самої програми в
контексті створення коефіцієнтів, де найбільший відведено іспиту за спеціальність 081 "Право". У НДІ
започатковано практики визнання результатів отриманих у неформальній освіті.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Тематика вступного іспиту із спеціальності майже не враховує особливість самої ОНП. Більшість запитань відведена
до сфери загальної теорії держави і права, що потребує перегляду та модернізації в контексті збільшення запитань
саме в межах кримінальної юстиції та кримінології.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом ОНП "Право" відповідає рівню В третього критерію, що обґрунтовується наявними чіткими правилами та
процедурами добору, визнання результатів, отриманих в інших ЗВО. Змістовне наповнення вступних іспитів
потребує перегляду, однак не є суттєвим недоліком.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Освітній процес реалізується в денній та заочній формі навчання. Державного замовлення на підготовку докторів
філософії ОНП не має; відсутні також такі, хто навчався б за індивідуальним графіком, хоча це дозволено
Положенням про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3xS8q1K). Організація та забезпечення навчання
врегульовані низкою загальних і локальних документів, що вказані в ОНП і довідці про самооцінювання. Аналіз
навчально-методичного забезпечення і результатів зустрічей зі здобувачами та науковими працівниками
демонструє, що форми і методи навчання на ОНП підібрані з урахуванням заявлених цілей і ПРН, базуються на
студентоцентрованому підході та принципах академічної свободи і доброчесності, мають чітку академічну
зорієнтованість. Заняття відбуваються з урахуванням карантинних обмежень, це врегульовано внутрішніми
організаційно-розпорядчими документами (https://bit.ly/3b3Muqs). Формами занять є відкриті дискусії,
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обговорення проблемних тем, індивідуальні консультації, міні-дослідження; з огляду на недобір здобувачів за
денною формою навчання проводяться спільні заняття для денників і заочників (за словами здобувачів і
викладачів, це здійснюється з урахуванням відведеного обсягу навчального матеріалу і розподілу тематики
навчальних програм). Нормативно передбачено заняття за індивідуальним графіком навчання, але така форма в
Інституті не практикується. Цікавою є практика залучення здобувачів ОНП до занять зі здобувачами НЮУ ім.
Ярослава Мудрого в межах договору (це стосується філософії, іноземної мови та педагогічної практики), що
забезпечують науково-педагогічні працівники НЮУ на умовах трудового контракту про погодинну оплату праці. У
цій ситуації освітню складову здобувачі ОНП НДІ виконують разом зі здобувачами НЮУ. Така практика допустима з
огляду на укладені договори про співпрацю, хоча дещо ускладенюється можливість координації та контролю з боку
гаранта ОНП. Тож варто переглянути організаційно-нормативне регулювання відносин із закладом-партнером
щодо забезпечення освітньої складової ОНП (скажімо, щодо авторства і затвердження навчально-методичного
матеріалу ОК, які забезпечує НЮУ, погодинної оплати праці викладачів НЮУ, контролю проходження педагогічної
практики здобувачів ОНП та ін.). Для максимального розкриття змісту ОК у межах однієї дисципліни іноді
залучаються різні наукові працівники – фахівці з окремих тем. З огляду на методи навчання в Інституті
практикується використання різних приміщень (лекційних залів, міні-аудиторій, творчих студій тощо) для
проведення занять і поглиблення практичних навичок та умінь здобувачів. Вибір тем дисертацій і наукових
керівників здобувачі здійснюють самостійно в межах тематичного спрямування ОНП. Наукові працівники
наповнюють ОК новітнім матеріалом, зокрема на основі власних наукових розробок та результатів підвищення
кваліфікації. Інформаційне забезпечення навчальних курсів оновлене і враховує тенденції розвитку галузі.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу має відкритий доступ на сторінці Аспірантури
(https://bit.ly/3b7A1SI) і, як з’ясувалося під час зустрічі з аспірантами, зрозуміле для сприйняття й актуальне,
передбачає можливість попереднього ознайомлення з ПРН і критеріями оцінювання. Формою представлення
інформації про ОК є силабуси, що затверджуються щорічно. Силабуси з філософії та іноземної мови затверджені
проректором НЮУ ім. Ярослава Мудрого; викладання цих дисциплін на ОНП забезпечують науково-педагогічні
працівники Університету на умовах погодинної оплати праці, як зазначила головний бухгалтер під час зустрічі з ЕГ.
Інформація про методи викладання, порядок і критерії оцінювання, обсяг і зміст дисципліни доводиться до відома
здобувачів, як правило, науковими працівниками у межах першого заняття (54, 2 %) або працівниками аспірантури
(75 %) – цифри наведені з результатів опитування здобувачів (https://bit.ly/3nRc1se). Під час вивчення матеріально-
технічного забезпечення ОНП було з’ясовано, що для більшої зручності створені т. зв. "електронні пакети аспіранта"
з кожної ОК. Здобувачі під час зустрічі з експертною групою підтвердили, що методи і форми навчання, які
застосовуються на ОНП, сприяють набуттю загальних і фахових компетентностей; використовуються інтерактивні
форми проведення занять: мозковий штурм, активне залучення здобувачів до обговорення, тренінг, кейсметод;
проводяться заняття з мультимедійним супроводом.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Відкрита комунікація всіх учасників освітнього процесу сприяє поєднанню навчання та наукової роботи здобувачів.
З огляду на місію НДІ, показник імплементації дослідницького компоненту в процес викладання доволі високий:
працівники аспірантури систематично здійснюють розсилку повідомлень про наукові заходи для сприяння
науковому пошуку, апробації досліджень та публікації результатів; аспіранти залучаються до обговорень
законопроєктів і наукових семінарів на базі відділів, до яких вони прикріплені; наукові працівники впроваджують
результати своїх стажувань і наукових напрацювань у розробку спецкурсів, окремих тем у межах ОК, рекомендують
свої публікації як додаткові джерела емпіричного матеріалу для навчання здобувачів та їхніх особистих досліджень.
У підготовці докторів філософії застосовуються різні дослідницькі методи: інформаційно-пошуковий – для
опрацювання джерельної бази, в т. ч. віртуальної; проєктний – для розробки певних проблем у межах теми чи
дисципліни; творчий – для виконання самостійних наукових пошуків, написання статей, тез виступів, есе; коуч-
метод – як тренінг для підготовки до публічного виступу тощо. Дослідницька практика здобувачів, як було
підтверджено під час онлайн зустрічі, в основному охоплює виконання індивідуального плану наукової роботи під
керівництвом наукових керівників, а також за консультуванням наукових працівників, залучених до реалізації ОНП.
Практика на базі юридичних клінік не передбачена, натомість на ОНП передбачено педагогічну практику. Попри
визначену базу для проходження педагогічної практики – НЮУ ім. Ярослава Мудрого (https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2019/02/aspir_dodatok5-1.pdf), у додатково наданих документах було вказано як бази практики
установи і заклади Чернігова, Дніпра, Києва, Львова, Хмельницького, Маріуполя. До того ж, здобувачі можуть (і
роблять це, як було зазначено під час зустрічі) вибирати місце проходження практики самостійно. Така практика
демонструє студентоцентрований підхід, але водночас до певної міри ускладнює можливість чіткого контролю з
боку керівника, а також призводить до того, що аспіранти проходять педагогічну практику в установах, які не мають
можливості це забезпечити (наприклад, у випадку проходження педагогічної практики аспірантки В. Березюк на
базі Національної школи суддів – розподіл затверджено 25.02.2019).
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Перегляд ОНП відбувається за результатами її моніторингу загалом та окремих компонентів. Зміни, що вносилися,
були зумовлені необхідністю врахування змін у законодавстві, а також пропозицій та зауважень здобувачів і
працедавців. Зміст ОК переглядається щороку на засіданнях відділів і лабораторій НДІ. Для координації
додержання якості освітнього процесу в НДІ функціонують Рада з якості освіти та освітньої діяльності Інституту,
Комісія з наукової етики, куди входять наукові працівники та здобувачі. Наукові працівники оновлюють навчальний
матеріал на основі найновіших здобутків і сучасних методик юридичної практики з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності "Право". Так, у контексті вивчення "Основ науково-дослідної діяльності" матеріали тем, що
висвітлюють методологію викладання права та збору емпіричного матеріалу, запозичено під час стажування у
Німеччині (Університет Вісмара) професоркою В. Батиргарєєвою (https://bit.ly/3nRFaDF); як було зазначено під час
зустрічі з академічним персоналом, у межах вибіркових дисциплін із кримінологічного блоку запроваджено
методику "вибитих вікон", апробовану у США; планується розробка спецкурсу "Фонові явища суїциду", який
зацікавив науковців Інституту під час стажування у Японії. Науковий співробітник К. Новікова, яка на даний час
перебуває на стажуванні у Ягелонському університеті (Республіка Польща), але вийшла на зустріч як колишня
випускниця аспірантури НДІ, планує за матеріалами стажування упорядкувати спецкурс із проблем криміналістики.
Усі інновації та нововведення запроваджуються за умови колективного обговорення у відділах (лабораторіях) і
затверджуються Вченою радою Інституту.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Навчання за ОНП пов’язане з чітким вектором на інтернаціоналізацію діяльності Інституту, зокрема розвитку
освітньої діяльності. Так, у 2019 та 2020 роках НДІ спільно з представництвом ОБСЄ та науковим журналом
"Wiadomosci Lekarskie" (Республіка Польща) провели медико-правовий форум. Надалі співпраця триває: директор
Інституту і гарант ОНП увійшли до складу редакційної колегії цього журналу (він включений у наукометричну базу
Scopus). У 2020 році був підписаний договір з Університетом Паула Страдіна (м. Рига, Латвія), а також за участі
представника коледжу Флемінга (Канада) було проведено онлайн майстер-клас із дотримання академічної етики.
Інститут має безкоштовний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. За останні чотири роки
наукові працівники опублікували понад 50 статей у журналах, що індексуються в цих базах; 9 працівників і 4
аспіранти НДІ пройшли стажування за кордоном (ФРН, Польща, Чехія, Латвія). Крім цього, систематично
проводяться міжнародні наукові та науково-практичні заходи за участю закордонних колег-науковців; водночас
працівники Інституту беруть участь у таких заходах за кордоном. Це забезпечує ОНП новинками сучасних
досягнень світової науки у відповідних сферах знань. Тож динаміку міжнародної академічної мобільності можна
вважати позитивною. Основною проблемою в цьому напрямі всі учасники ОНП визнають низький рівень знання
іноземних мов (зокрема англійської) серед основного складу програми. Саме цей аспект (посилена увага до вивчення
іноземних мов) вважають перспективним напрямом удосконалення програми.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання на ОНП підібрані з урахуванням заявлених цілей і ПРН, базуються на
студентоцентрованому підході та принципах академічної свободи і доброчесності, мають чітку академічну
зорієнтованість. Інформаційне забезпечення навчальних курсів постійно оновлюється з урахуванням тенденцій
розвитку галузі. Високий показник імплементації дослідницького компоненту в освітній процес зумовлений тим, що
працівники аспірантури організаційно сприяють науковій діяльності аспірантів, відділи залучають здобувачів до
колективних видів наукових досліджень, наукові працівники впроваджують результати особистих напрацювань у
вдосконалення ОК. Вільна і добре налагоджена академічна комунікація між викладачами ОНП та аспірантами, що
передбачає спілкування не тільки в межах освітнього процесу, а й за неформальних умов (моральна підтримка,
допомога у побутових ситуаціях, наставництво та ін.), сприяє якісній реалізації освітньої складової програми. Чітко
простежується провідна роль директора Інституту та гаранта ОНП у реалізації програми, які беруть участь в
освітньому процесі, безпосередньому консультуванні аспірантів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

ЕГ рекомендує оновити (з чітким розмежуванням функцій) організаційно-нормативне регулювання відносин із
закладом-партнером (НЮУ ім. Ярослава Мудрого), зокрема щодо забезпечення освітньої складової ОНП
(наприклад, щодо авторства і затвердження навчально-методичного матеріалу ОК, які забезпечує НЮУ, оплати
праці викладачів НЮУ, та ін.). Для якісної підготовки аспірантів до педагогічної діяльності варто переглянути бази
проходження педагогічної практики і не допускати її проходження в установах, які не можуть забезпечити належні
умови для цього. Рекомендується запровадити навчання за індивідуальним графіком для здобувачів денної форми
навчання за умови набору малої кількості аспірантів (одна особа на курс). НДІ варто надати пріоритет вивченню
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іноземної мови, збільшивши її обсяг в ОНП, щоб створити можливість аспірантам долучитися до світових наукових
надбань у сфері їхніх інтересів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та загалом освітня діяльність за цією ОНП відповідають критерію 4: чітко проявляється
студентоцентрований підхід, у навчанні широко застосовуються дослідницькі методи, усім учасникам освітнього
процесу гарантується академічна свобода та академічна мобільність. Запропоновані поправки мають
рекомендаційний характер, які можуть значно підняти якість програми: надати чіткості нормативному
врегулюванню внутрішніх і зовнішніх відносин НДІ.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

У Положенні про організацію освітнього процесу передбачено три види контрольних заходів – поточний,
проміжний і підсумковий. Можливі й додаткові форми контролю рівня знань здобувачів – вхідний (для визначення
"стартового" рівня підготовленості аспіранта і надання додаткових індивідуальних завдань) та самоконтроль (для
самостійного визначення рівня готовності до певного виду атестації). Критерії оцінювання під час таких заходів
чітко описані у вищезгаданому положенні, оприлюднені на сайті, а також озвучуються під час перших навчальних
занять викладачами. Розподіл балів збалансований і відповідає значущості навчального матеріалу. Валідність
контрольних заходів підтверджується тим, що вони містять відомості зі сфери освітніх компонентів (наведених у
силабусах кожного ОК) і репрезентують відповідні використовувані діагностичні процедури різного рівня (у формі
тестів, переліку питань для поточного та підсумкового контролів, списку завдань для самостійної та індивідуальної
роботи). В анкетуванні аспірантів цей блок питань було зведено в одне, тому чіткість і зрозумілість для здобувачів
критеріїв оцінювання їхніх навчальних досягнень визначити було складно. Натомість під час інтерв’ювання
аспірантів експертами стало зрозуміло, що вимоги, які ставлять викладачі стосовно рівня знань і якості виконуваних
робіт, цілком зрозумілі для них, критерії оцінювання прозорі й відкриті (у Положенні наведено чітку шкалу балів, а
також можливості ліквідації академічної заборгованості у випадку недобору необхідної/допустимої кількості балів).
Результати таких контрольних заходів фіксуються в індивідуальних планах аспірантів, а також залікових книжках.
Підсумкове оцінювання дає змогу перевірити рівень досягнення ПРН, що розміщені в силабусах із кожної ОК
(https://bit.ly/3b7A1SI). Згідно з Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук в НДІ, що також підтвердили здобувачі під час інтерв’ювання ЕГ, аспіранти двічі на рік доповідають
про виконання індивідуального плану наукової роботи: на засіданні відділу, за яким їх закріплено; перед фаховою
комісією Інституту (створюється наказом директора НДІ), а також на засіданні вченої ради Інституту
(https://bit.ly/3ykV3qW). Це демонструє поступовість контрольних заходів і забезпечує залучення до них не тільки
викладачів ОНП, а й практично всього академічного персоналу Інституту.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

На час підготовки та проведення експертування ОНП стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" щодо
підготовки докторів філософії відсутній. Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти зазначеного
ступеня від 23 березня 2016 р., їх атестація здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою
радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Відповідно до Положення про
підготовку докторів філософії та докторів наук в Інституті (https://bit.ly/3tnIJSX), обов’язковою умовою допуску до
захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової
роботи. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником. Перша така спецрада в
Інституті створена для захисту дисертації аспіранта С. Кібальника, що підтверджує інформація на сайті НДІ
(https://bit.ly/3baaw3f).
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3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила проведення контрольних заходів (поточний і підсумковий контроль) доступні для всіх учасників освітнього
процесу в Інституті та регламентовані в Положенні про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3xS8q1K) і
Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (https://bit.ly/3h8QASa).
Останній документ також забезпечує об’єктивний підхід екзаменаторів до здобувачів через однакові вимоги щодо
контролю знань. Вирішення конфліктних ситуацій у контексті освітнього процесу входить до компетенції Комісії з
наукової етики (https://bit.ly/3h7zoML) та регулюється Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій
(https://bit.ly/2SxWkdV). Процедура оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження
визначена в Положенні про організацію освітнього процесу: перескладання допускається не більше двох разів із
кожної дисципліни (перший раз залік – науковому працівнику, екзамен – комісії; другий – тільки комісії, яка
створюється наказом директора Інституту). Це підтвердили наукові працівники та здобувачі під час зустрічей з
експертами. Здобувачі також можуть оскаржити результати контрольних заходів (крім повторного перескладання)
протягом 24 годин після заліку чи екзамену заявою директорові Інституту з наведенням фактів необ’єктивності
оцінювання. Прикладів оскарження результатів контрольних заходів чи процедури їх перескладання в Інституті не
було. 95,8 % попередньо опитаних аспірантів сказали, що не стикалися з необ‘єктивністю екзаменаторів.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Кредом освітньої діяльності Інституту усталено слова "bona fides" (моральна чесність). Політиці академічної
доброчесності відведена окрема сторінка на сайті НДІ (https://bit.ly/3epHL4E). Тут міститься програма для
самостійної перевірки робіт на плагіат, тест для перевірки знань з академічної доброчесності (розроблено гарантом
ОНП), законодавчі, підзаконні та локальні нормативні акти, що регламентують відносини у сфері додержання
академічної доброчесності, а також інформація про заходи популяризації та пропагування принципів академічної
доброчесності в Інституті. Структурного підрозділу (або посадової особи), які координували б цю ділянку роботи в
НДІ, немає. Натомість створена Комісія з наукової етики, до складу якої входять 8 осіб: 4 наукові працівники
Інституту, що мають науковий ступінь, 3 представники від Ради аспірантів та молодих вчених Інституту, серед яких 1
аспірант і 1 представник Президії Національної академії правових наук України (https://bit.ly/3h7zoML). І хоча до
повноважень цієї Комісії входить розгляд заяв щодо етичних норм поведінки, фактично таких функцій вона ще не
виконувала. Усі учасники зустрічей з експертами наголошували на безпрецедентності додержання встановлених
стандартів якості освітньої та наукової діяльності на ОНП та в Інституті загалом. Програма "Unicheck" для перевірки
робіт на плагіат доступна для всіх безкоштовно. Види порушень академічної доброчесності та відповідальність за це
передбачено у Кодексі наукової етики (https://bit.ly/3tqVvQE). За словами здобувачів, про правила та політику
академічної доброчесності вони дізнаються під час особистого спілкування зі своїми науковими керівниками та
викладачами. В межах ОНП відсутні випадки притягнення наукових працівників та/або здобувачів до
відповідальності за порушення правил академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Види контрольних заходів, критерії оцінювання рівня знань здобувачів чітко описані у у внутрішніх нормативних
документах, оприлюднені на сайті, а також озвучуються під час перших навчальних занять викладачами, що
гарантує їх відкритість, доступність і зрозумілість. Вирішення конфліктних ситуацій у контексті освітнього процесу
та процедура оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження чітко визначені, але такої
практики в НДІ не було. Варто наголосити на додержанні принципів академічної доброчесності, встановлених
стандартів якості освітньої та наукової діяльності на ОНП та в Інституті загалом.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

ЕГ рекомендує гаранту ОНП у структурі анкети для здобувачів надалі розмежувати питання щодо форми
контрольних заходів та критеріїв їх оцінювання, передбачивши до того ж не тільки джерело отримання інформації,
а й її доступність і зрозумілість. Це допоможе отримати відомості про те, наскільки аспіранти розуміють вимоги, що
ставляться до них, або ж підкаже потребу чіткіше сформулювати критерії оцінювання, а отже, вдосконалити освітній
процес.

Сторінка 14



Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня та наукова діяльність за цією ОНП відповідають критерію 5, адже форми контролю і критерії оцінювання
рівня знань здобувачів достатньо зрозумілі й доступні, бо належним чином своєчасно оприлюднюються.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується чітко описаною процедурою запобігання конфліктів інтересів, здобувачі
ознайомлені з порядком оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Всі учасники
ОНП дотримуються цього порядку. Політика дотримання академічної доброчесності в НДІ також чітка і послідовно
дотримується всіма учасниками освітнього процесу; НДІ популяризує академічну доброчесність серед здобувачів,
формуючи в них внутрішню культуру якості наукової діяльності. Зазначені рекомендації зорієнтовані на всебічне й
достеменне вивчення освітнього середовища, в якому реалізується ОНП.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Аналіз академічної та професійної кваліфікації наукових працівників, що задіяні до реалізації ОНП, засвідчує їх
повну відповідність ОК та ПРН. Це підтверджує відповідна документація (атестати, дипломи тощо), а також
інформація про наукові публікації та інші види освітньої й наукової діяльності, у тому числі надані на запит ЕГ. До
того ж варто зауважити, що фахівців у галузі філософії та іноземних мов у штаті НДІ немає. Натомість укладено
цивільно-правові договори про погодинну оплату праці з науково-педагогічними працівниками НЮУ ім. Ярослава
Мудрого, саме Університет забезпечує конкурсний добір цих кадрів. Проблемним питанням у цьому контексті
залишається невирішеність статусу викладачів ОНП: до якої категорії їх зараховувати – наукових чи науково-
педагогічних працівників. Попри це, треба відзначити як позитивний аспект – науково орієнтоване середовище
реалізації ОНП, що підтверджує функціонування п‘яти потужних наукових шкіл (https://bit.ly/2RtgKUM), в межах
яких відбувається підготовка здобувачів рівня доктора філософії. Це демонструє т. зв. "статистичний паспорт
Інституту" (https://bit.ly/3h90jYy). Структура викладацького складу, що працює на ОНП, передбачає практично
рівномірну пропорцію осіб за віком, статтю, науковими ступенями, вченими званнями. Усі викладачі, залучені до
наукового керівництва підготовки дисертацій аспірантами, мають науковий ступінь.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Викладачі на ОНП є штатними працівниками Інституту або задіяними за сумісництвом. Конкурсний добір
передбачений Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад
(https://bit.ly/3erfOtf), що демонструє чіткі професійні вимоги до кандидатів на посади. Передбачена цим
Положенням процедура добору наукових працівників є чіткою та прозорою, та, крім цього, завершується таємним
голосуванням членів Вченої ради як головного колегіального органу управління Інституту. На підставі аналізу
наданої інформації ЕГ зазначає, що опитування здобувачів стосовно професіоналізму наукових працівників, їх
викладацької майстерності тощо демонструє обізнаність аспірантів із тематичним спектром наукових досліджень
працівників, а також їхню зацікавленість в індивідуальному консультуванні з боку наукових керівників. Під час
безпосереднього опитування здобувачі також звертали увагу на високий професіоналізм викладацького складу, що
підтверджується реальною практикою надання Інститутом послуг (науково-правові висновки, судові експертизи та
інше).

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Одним із наймасштабніших роботодавців для Інституту є НЮУ ім. Ярослава Мудрого, з яким укладено низку
договорів: про створення науково-освітнього центру, про наукове співробітництво, про надання освітніх послуг, про
надання послуг з користування гуртожитком і медичним пунктом (https://bit.ly/3xPC5bH). Як форму залучення
роботодавців до реалізації ОНП можна назвати забезпечення проходження педагогічної практики здобувачами
Інституту на базі Університету. Потенційні роботодавці (прокурори, адвокати, судді, поліцейські, представники
органів місцевої влади, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти тощо) виступають рецензентами ОНП
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або робочих програм окремих ОК. Про співпрацю ОНП з роботодавцями свідчать надані під час експертування
договори про співпрацю, а також результати поточного обговорення ОНП, наведені на сайті (https://bit.ly/3uuDrXs).

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Експертна група засвідчує, що Інститут налагодив певну системність у залучені до аудиторного навчання
професіоналів-практиків, експертів у галузях кримінального права кримінології, кримінального процесу,
представників роботодавців ззовні. Водночас наукові працівники, що викладають в межах ОНП, самі є
практикуючими фахівцями в зазначених сферах права. Залучення практиків до занять з аспірантами підтверджують
здобувачі та самі стейкхолдери, наводячи приклади "онлайн-кави" з адвокатами І. Гловюк і М. Пашковським,
бінарні лекції з науковцями закладів вищої освіти (Одеський державний університет внутрішніх справ) тощо.
Результати попереднього опитування аспірантів продемонстрували, що 85% із них підтверджують практичну
орієнтацію теоретичних знань у межах освітньо-наукового процесу і ще 10% – вважають таку орієнтацію скоріше
достатньою, ніж ні.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

У НДІ налагоджена система професійного розвитку працівників (від директора Інституту до докторантів). З метою
оцінювання їхнього рівня професійної підготовки, результативності роботи; визначення відповідності займаній
посаді; виявлення перспективи використання здібностей, стимулювання підвищення професійного рівня;
визначення потреби у підвищенні кваліфікації кожного з них розроблено відповідний документ – Положення про
атестацію наукових співробітників (https://bit.ly/33l4Ej9). Так, передбачено планові (кожні 5 років) стажування та
ініціативні (за потреби або наявної можливості; графік проведення атестації наукових працівників затверджується
щороку розпорядчим документом директора Інституту за пропозицією Вченої ради Інституту). В НДІ налагоджено
систему інформування про можливі способи професійного розвитку (вебінари, майстер-класи та ін.), а також
укладено договори про співпрацю у цій сфері із національними та закордонними партнерами (копії договорів
надано під час експертування). Підвищення кваліфікації та наукове стажування є формами академічної мобільності
для працівників НДІ, що регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів наукових ступенів (https://bit.ly/3h6Oz8V).
Результати підвищення кваліфікації впроваджуються в освітній процес. Працівники Інституту, які пройшли
стажування, проводять ознайомчі зустрічі зі здобувачами і колегами, популяризуючи нові форми і методи роботи.
Так, К. Новікова періодично виходить на відео-зв‘язок, розповідаючи учасникам освітнього процесу про результати
власного стажування у Яґелонському університеті (м. Краків, Республіка Польща). Перелік сертифікатів про
підвищення кваліфікації викладачів ОНП наведено на сторінці реалізації програми
(https://drive.google.com/drive/folders/1NO3OzlM7OO3CmkKwIZBgDrTGIkg2R6TR). Під час зустрічі з експертами,
наукові працівники засвідчили, що налагоджена в Інституті система професійного розвитку повністю задовольняє
їхні професійні потреби. Своєрідним прикладом моніторингу рівня професіоналізму викладачів є оцінка змісту
навчального матеріалу ОК здобувачами (95,8% попередньо опитаних аспірантів сказали, що задоволені змістовною
частиною курсів навчальних дисциплін і ще 4,2% зазначили, що швидше так, аніж ні).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У НДІ функціонує система заохочення наукових працівників до професійного розвитку: вона передбачає, передусім,
масове поширення інформації про різноманітні заходи та форми науково-педагогічного самовдосконалення, а
також відзнаки співробітників за виконані роботи. Це врегульовано, зокрема, розпорядженням директора НДІ
"Щодо затвердження обов‘язкових мінімальних показників роботи наукових працівників Інституту на рік"
(наприклад: https://bit.ly/3xR5yBX). На підставі цього, з урахуванням фінансових можливостей Інституту
здійснюється компенсація витрат за публікації у виданнях, що індексуються у Scopus i Web of Science, а за
досягнення високих показників у науковій роботі застосовуються заохочення (у т. ч. преміювання). Крім цього,
застосовуються заходи морального стимулювання, зокрема через відзнаки у різноманітних номінаціях: Хранитель
традицій Інституту; Науковець року; Менеджер року; Дебют року; Надбання Інституту (такі відзнаки вручаються до
Дня науки).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Наукові працівники та наукові керівники здобувачів у межах ОНП є визнаними в академічній спільноті фахівцями у
відповідній галузі. У НДІ існує чіткий механізм добору кадрів для забезпечення освітнього та наукового процесу в
межах ОНП. Викладачі систематично долучаються до стажування у закордонних ЗВО в межах галузі та предметної
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сфери ОНП, що сприяє розвитку їхнього академічного професіоналізму. Прикладний аспект освітнього процесу
забезпечується через активне залучення юристів-практиків (суддів, адвокатів, поліцейських та ін.).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Для безперешкодного забезпечення викладання філософії та іноземної мови на ОНП керівництву Інституту варто
ввести у штат відповідних фахівців, що гарантуватиме НДІ кадрову автономію, а також гарантуватиме самостійність
у формуванні навчальної програми з відповідних ОК. Водночас доцільно нормативно визначити статус працівників,
задіяних до реалізації ОНП: виконання науково-педагогічних зобов’язань передбачає відповідні повноваження, тоді
як викладачі ОНП є науковими працівниками і функціонально не зорієнтовані на провадження педагогічної
(освітньої) діяльності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня та наукова діяльність за цією ОНП відповідають критерію 6. Зазначені рекомендації зорієнтовані на
утвердження в НДІ кадрової та організаційно-освітньої автономії.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

ЕГ було встановлено, що фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення знаходиться на
високому рівні. ЕГ були продемонстровані комплекс приміщень НДІ та НЮУ ім. Я. Мудрого, які оснащені
сучасними меблями та технічним устаткуванням, що дозволяє забезпечити освітні потреби аспірантів. В аудиторних
приміщеннях відбувається навчання відповідно розкладу занять, засідання вченої ради та Ради молодих вчених
відбуваються за круглим столом у залі засідань Вченої ради закладу. У залі комп’ютерної техніки функціонує
спеціально обладнаний куточок криміналіста (оснащений сучасними електронними мікроскопами, іншим
технічним устаткуванням криміналістичного напряму). На базі НДІ функціонує наукова бібліотека, фонди якої
включають найновішу спеціалізовану юридичну, навчальну, монографічну та іншу літературу. Разом із цим
бібліотека має електронний репозитарій. Всі навчальні дисципліни ОНП, як нормативні, так і вільного вибору
аспіранта, забезпечені навчальним контентом, а саме: силабусами, планами практичних занять, підручниками,
навчальними посібниками, завданнями для самостійної роботи, питаннями, задачами, кейсами для поточного та
підсумкового контролю. В межах реалізації ОНП функціонує і активно використовуються спеціально обладнана
"творча майстерня" яка стимулює творчий потенціал здобувачів та забезпечує автономію викладачів шляхом
проведення творчих майстер класів, бінарних та інтерактивних занять, зустрічей за брейк-кавою, та інших сучасних
форм і методів навчання. Крім того, ЕГ продемонстровано приміщення "студентського простору", яке оснащено всім
необхідним матеріально-технічним устаткуванням (сучасні меблі, комп’ютерна техніка, тощо) для того щоб
забезпечити автономію існування Сенату аспірантів, де здобувачі мають можливість самостійно організовувати своє
навчання і дозвілля. Абсолютна більшість аспірантів задоволена матеріально-технічним забезпеченням.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ, було встановлено, що НДІ забезпечує безоплатний
та безперешкодний доступ академічного персоналу і аспірантів до навчально-наукової інфраструктури та
інформаційних ресурсів, які є необхідними для провадження освітньо-наукової діяльності. За результатами
інтерв’ювання НПП, аспірантів ЕГ переконалася у відсутності будь-яких штучно створених перешкод матеріально-
фінансового, організаційного чи адміністративного характеру для доступу до навчально-наукової інфраструктури,
інформаційних ресурсів. В рамках проведення інтерв’ювання з аспірантами ЕГ було встановлено, що аспіранти
можуть безперешкодно користуватися бібліотечними фондами НЮУ ім. Ярослава Мудрого на безоплатній основі.
Вся наявна інфраструктура НДІ оснащена Wi-Fi зв’язком, що дозволяє всім учасникам освітнього процесу
безперешкодно користуватися Інтернет зв’язком та мати вільний доступ до інформаційних ресурсів необхідних для
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здійснення викладацької та науково-дослідної діяльності безоплатно. За допомогою безперешкодного користування
електронним сервісом пошуку плагіату "Unicheck" здобувачі можуть скористатися таким правом. Процедуру
здійснення перевірки на плагіат регулює Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату
https://ivpz.kh.ua/uk/ яке визначає основні принципи та вимоги академічної доброчесності. Для задоволення
освітніх потреб здобувача в закладі розроблений Репозитарій наукових праць співробітників Інституту, створений
Каталог дисертацій аспірантів захист яких відбувся в межах Інституту, також аспіранти мають відкритий
безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз "Scopus", "Web of Science Core Collection". При
інтерв’юванні здобувачів ЕГ було з’ясовано, що в НДІ діє Товариство молодих вчених та Сенат аспірантів, діяльність
яких спрямована на задоволення наукових та соціально-побутових потреб та інтересів здобувачів. Представники цих
об’єднань беруть активну участь у освітньому процесі НДІ через участь у засіданнях ВР відповідно до Положення
Про товариство молодих вчених та здобувачів. https://ivpz.kh.ua/uk/ Протокол засідання Ради якості освіти та
освітньої діяльності НДІ №2 від 20 квітня 2020 року (додаток на запит ЕГ). Також, ЕГ було встановлено, що
здобувачі можуть скористатися інфраструктурою НЮУ ім. Ярослава Мудрого (спортивний майданчик, басейн,
їдальня, буфет, гуртожиток), доступ до яких забезпечується на підставі відповідних договорів укладених в рамках
співпраці. За результатами анонімного опитування "Чи задовольняють інші Ваші освітні потреби та інтереси під час
навчання в Інституті? 91,7 % респондентів зазначили, що так, а 8,3% зазначили, що скоріше так ніж ні (додаток на
запит ЕГ).

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ, було встановлено, що освітнє середовище є
безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти та НПП відповідає інтересам всіх учасників академічної
спільноти. У НДІ суворо дотримуються нормативних правил щодо забезпечення вимог протипожежного стану:
наявні пожежні гідранти, вогнегасники, плани евакуації поверхів приміщення, вільні коридори на випадок евакуації
людей та наявні у коридорах приміщення датчики задимлення. Крім того, в штаті НДІ працює інженер з охорони
праці, який здійснює контроль за дотриманням протипожежних вимог та правил. На виконання положень
Постанови КМУ від 11 березня 2020 року "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-
19" в НДІ було запроваджено карантинні заходи, та переведено освітню діяльність у дистанційний режим. Наказ про
продовження практики освітнього процесу в режимі онлайн (на час карантину) та у змішаному режимі - в
аудиторному форматі з використанням онлайн сервісів у 2020-2021 н.р. (додаток на запит ЕГ). Приміщенн НДІ
забезпечені засобами дезінфекції, здійснюється прибирання та інсоляція, проводяться заняття НПП та здобувачами
щодо дотримання карантинних вимог. Також здійснюється психологічний супровід здобувачів ОНП фахівцями
соціально-психологічної лабораторії НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Для задоволення інших соціально-побутових
потреб здобувачі можуть скористатися медичним пунктом, спортивною залою, басейном (безоплатно), придбати
путівку санаторно-курортного лікування, тощо.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ здійснила інтерв’ювання здобувачів вищої освіти
щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою з боку НДІ. ЕГ встановила, що механізми освітньої, організаційної,
інформаційної та консультативної підтримки аспірантів налагоджені та функціонують як єдина система заходів, що
реалізуються низкою структурних підрозділів НДІ (інспектор аспірантури, наукові керівники, викладачі ОНП та
інші фахівці). Комунікація структурних підрозділів НДІ та здобувачів реалізується через особистий контакт, засоби
телефонного зв’язку, з використанням онлайн-сервісів, електронної пошти соціальних мереж та месенджерів, тощо;
зустрічі Товариства молодих вчених та Сенату аспірантів з дирекцією; консультування з фахівцями НДІ; оновлення
спеціальною інформацією сайту НДІ "Соціальна та психологічна підтримка аспірантів та здобувачів", тощо. Під час
інтерв’ювання здобувачі повідомили, що мінімум двічі на рік відбувається опитування аспірантів всіх форм і років
навчання з метою визначення та подальшого врахування їх потреб та інтересів у організації освітньої діяльності.
Крім того вчений секретар надає поради та консультації, стосовно питань пов’язаних із підготовкою і поданням
статей для публікації у фахових виданнях та збірниках матеріалів наукових конференцій. Відділ аспірантури
систематично інформують здобувачів щодо вимог і порядку отримання академічних відпусток, проходження
атестаційних процедур, стажувань та інших форм академічної мобільності тощо. До того ж інформування
відбувається, як через безпосередню комунікацію на відкритих зустрічах, так і шляхом розміщення повної і
вичерпної інформації у відкритому доступі на сайті НДІ. За отриманими результатами анонімного анкетування
здобувачів освіти "Чи задоволені Ви освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною, підтримкою, що
надається здобувачам освіти в Інституті?" 91,7% опитаних респондентів зазначили, що цілком задоволені, 8,3%
респондентів зазначили, що скоріше так, ніж ні (додаток на запит ЕГ).

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що НДІ забезпечує достатні
умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Відповідно до внутрішніх
(локальних) нормативно-правових документи НДІ здійснюється постійна чи тимчасова підтримки у процесі
навчання таких осіб. Під час інтерв’ювання ЕГ встановила, що здобувачі вищої освіти можуть безперешкодно
звернутися до керівництва НДІ з особистих, економічних, соціальних, матеріально-побутових та інших питань щодо
надання такої додаткової допомоги. Як повідомила одна із аспірантів заочної форми навчання, що звернувшись до
директорату НДІ отримала можливість посеместрово сплачувати за навчання про що був укладений договір про
надання освітніх послуг з розтермінуванням оплати вартості навчання. Також ЕГ було продемонстровано
інфраструктуру закладу яка передбачає забезпечення потреб осіб з інвалідністю, особливими потребами та інших
маломобільних груп населення: відсутність сходів, наявність широкого дверного отвору, пасажирський ліфт,
спеціально облаштовано пандусом лекційну залу. Гарантом освітньої програми було продемонстровано, що
керівництво НДІ вжило усіх розумних і залежних від нього заходів, аби забезпечити належні умови для здобуття
права на освіту тим здобувачам, які мають особливі освітні потреби. За результатами спілкування із здобувачами ЕГ
встановила, що в НДІ створені достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми
потребами. Відповідно до складових ОНП передбачено форма навчання за індивідуальним графіком
https://ivpz.kh.ua/uk/ де визначено, що особи мають змогу навчатися за індивідуальним графіком, відвідувати
заняття та консультації за допомогою дистанційних онлайн-сервісів, тощо. Зазначимо, що на момент проведення
акредитаційної експертизи ОНП особи з особливими освітніми потребами в НДІ не вступали.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

ЕГ було встановлено, що в НДІ наявна та практично реалізуються політика щодо запобігання та протидії
виникнення конфліктних ситуацій між усіма учасниками освітнього процесу. Відповідно до внутрішніх (локальних)
нормативно-правових документів НДІ, а саме: Положення про організацію освітнього процесу; Кодекс наукової
етики; Положенням про систему виявлення та запобігання академічного плагіату; Положення про врегулювання
конфліктних ситуацій https://ivpz.kh.ua/uk/ визначено порядок і процедура врегулювання конфліктних ситуацій,
наявність скриньки довіри. Доступність і відкритість політики щодо процедур врегулювання конфліктних ситуацій
забезпечується регулярним інформуванням здобувачів вищої освіти та оприлюдненням актуальної інформації у
відкритому доступі. Під час інтерв’ювання аспірантів денної та заочної форм навчання, ЕГ було встановлено, що
здобувачі добре обізнані щодо процедури врегулювання конфліктних ситуацій та добре ознайомлені з існуючими
процедурами відновлення порушених прав. Здобувачі всіх форм навчання запевнили ЕГ, що звернень стосовно
факту виникнення конфліктних ситуацій чи порушень прав здобувачів вищої освіти виявлено не було. За
результатами анонімного опитування здобувачів вищої освіти 4,2% респондентів зазначили щодо необ’єктивного
оцінювання досягнутих результатів; натяк на надання неправомірної вигоди будь-якій особі, зайнятій в організації
та здійсненні освітньо-наукового процесу – 0 % - академічна недоброчесність – 0 % - сексуальні домагання з боку
співробітників Інституту – 0 % - створення будь-яких перешкод під час навчання – 0 % - з переліченими вище
фактами не стикався (-лась) – 95,8 % . Під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти денної та заочної форми
навчання ЕГ переконалась у високій культурі та якості взаємовідносин між усіма учасниками освітнього процесу. ЕГ
продемонстровано наявну нормативно закріплену політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій;
встановлено, що здійснюється превентивна та роз’яснювально-агітаційна роботу серед усіх учасників освітнього
процесу, щодо недопущення будь яких протиправних дій чи порушень норм чинного законодавства. Відтак, ЕГ
дійшла висновку, що практика застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій під час реалізації ОНП
реалізується в повному обсязі.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення є на високому рівні, що сприяє досягненню
цілей, завдань та програмних результатів навчання за ОНП. ЕГ продемонстровано приміщення "студентського
простору", яке оснащено всім необхідним матеріально-технічним устаткуванням (сучасні меблі, комп’ютерна
техніка, тощо) для того щоб забезпечити автономію існування Сенату аспірантів, де здобувачі мають можливість
самостійно організовувати своє навчання і дозвілля. НДІ дбає про безпеку здобувачів не лише в контексті
збереження їх життя та фізичного здоров’я, а також в аспекті формування і підтримання належного морально-
психологічного стану аспірантів. Механізми освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки
аспірантів налагоджені та функціонують як єдина система заходів, що реалізуються низкою структурних підрозділів
НДІ (інспектор аспірантури, наукові керівники, викладачі ОНП та інші фахівці). Систематичне проведення на базі
НДІ консультативних зустрічей із здобувачами, дотримання вимог академічної доброчесності, доступу до
бібліотечних фондів і електронного репозитарію зі спеціалізованою юридичною літературою, законодавчих новацій
у сфері підготовки, оформлення і захисту дисертацій доктора філософії. Інфраструктура НДІ надає можливість для
вільного та безперешкодного потрапляння у приміщення осіб, що мають особливі освітні потреби, пандусом
оснащена одна із лекційних зал. Доступність і відкритість політики щодо процедур врегулювання конфліктних
ситуацій забезпечується регулярним інформуванням здобувачів вищої освіти та оприлюдненням актуальної
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інформації у відкритому доступі. ЕГ було встановлено, що здобувачі добре обізнані щодо процедури врегулювання
конфліктних ситуацій та добре ознайомлені з існуючими процедурами відновлення порушених прав.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ, слабких сторін, недоліків у контексті Критерію 7 не виявила

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи позитивні практики за рівнем відповідності сьомого критерію ЕГ переконалася, що "освітнє
середовище" НДІ є чимось більшим за сукупність матеріально-технічних умов, в яких відбувається освітня
діяльність. Воно включає цінності академічної спільноти, практики соціальних взаємодій (взаємоповага та взаємна
вимогливість), суб’єктивний досвід усіх учасників освітнього процесу. Освітнє середовище НДІ сприяє та створює всі
належні умови для реалізації заявлених цілей та місії ОНП, а стратегія студентоцентрованого навчання як базового
принципу прогресивної освітньої парадигми ХХІ ст., є яскравим прикладом автономії здобувачів (об’єднань
Товариства молодих вчених та Сенату аспірантів), що дає можливість цілком самостійно моделювати індивідуальну
освітню траєкторію розвитку особистих навичок і вмінь. ЕГ переконалася, що здобувачі вищої освіти є невід’ємною
частиною академічної спільноти НДІ та відіграють важливу роль у організації освітнього процесу. Відтак, ЕГ дійшла
висновку, що рівень відповідності критерію сім відповідає зразковому.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи НДІ продемонстрував ЕГ, що розроблення,
затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із визначеною загальноінституційною
політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: 1) Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, введено в дію наказом Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України від 26 лютого 2020 р. № 35/1; Положення про
Раду з якості освіти та освітньої діяльності, введено в дію наказом Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України від 26 лютого 2020 р. № 35/1 https://ivpz.kh.ua/uk/ Під
час інтерв’ювання здобувачів ЕГ переконалася, що НДІ залучає здобувачів вищої освіти до періодичного перегляду
та моніторингу якості ОНП "Право". Відповідно до локальних документів НДІ станом на 26.04.2021 до складу
входять здобувачі вищої освіти у кількості вісім осіб (додаток на запит ЕГ). Опрацювавши нормативно-правові
документи надані НДІ, ЕГ дійшла висновку, що моніторинг, періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із
визначеною політикою НДІ та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, до якого залучаються
всі учасники освітнього процесу. Учасники інтерв’ювання з числа академічного персоналу запевнили ЕГ, що НДІ
послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітньо-наукової програми. (додаток на запит ЕГ).

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

ЕГ було встановлено, що перегляд положень ОНП здійснюється з огляду на запити, пропозиції та зауваження
аспірантів та інших стейкхолдерів. Так, висловлені пропозиції та зауваження аспірантами виносяться на
обговорення членами Сенату аспірантів Інституту, які визначають рівень їхньої обґрунтованості та доцільності. За
результатами таких обговорень Голова групи аспірантів з моніторингу якості освітнього процесу під час засідання з
Ради з якості освіти та освітньої діяльності інституту пропонує до обговорення проект змін та доповнень до ОНП для
їх затвердження Протокол № 4 від "03" вересня 2020 (додаток на запит ЕГ). Періодичність перегляду останньої
обумовлена графіком навчального процесу та, за загальним правилом, здійснюється не менше одного разу на
відповідно до Положення про Раду з якості освіти та освітньої діяльності НДІ. Під час відео зустрічей ЕГ встановила,
що за пропозицією академічної спільноти до ОНП були внесені такі зміни: зменшено обсяг дисциплін нормативної
підготовки "Іноземна мова" та "Філософія" на шістдесят годин кожна, зменшено загальний обсяг годин з 240 до 200
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ОК 04 "Сучасна правова система України: стан перспективи розвитку (дисципліна циклу професійної підготовки);
збільшено загальний обсяг годин з 90 до 120 у ВК 02 "Проблеми сучасної кримінології" (дисципліна циклу вільного
вибору); зменшений загальний обсяг годин з 90 до 60 у ВК 06 "Судова експертиза" (дисципліна циклу вільного
вибору); за пропозицією стейкхолдерів: до навчального плану (циклу вільного вибору) додані такі навчальні
дисципліни: ВК 07 "Актуальні проблеми судоустрою,діяльності правоохоронних органів та адвокатури" та ВК 08
"Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному судочинстві". Надані пропозиції були
враховані, винесені на розгляд ВР , обговорені та затверджені на її засіданнях (Протокол № 6 засідання ВР від 09
вересня 2020 року; Протокол № 2 від "20" квітня 2020 року засідання Ради з якості освіти та освітньої діяльності
інституту). До складу ВР ради входять представники здобувачів вищої освіти, які беруть участь у її засіданнях,
висловлюють та обговорюють запити, пропозиції та зауваження здобувачів під час вирішення питань, пов’язаних із
внутрішнім забезпеченням якості ОНП. За результатами зустрічі з аспірантами денної та заочної форм навчання ЕГ
було встановлено, що вони активно залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості, а перегляд
положень ОНП здійснюється з урахуванням запитів, пропозицій та зауважень здобувачів, які вони формують і
висловлюють безпосередньо (під час проведення консультативних зустрічей, фокус-груп, опитувань) або
опосередковано (через самоврядні організації здобувачів вищої освіти різних рівнів.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

На відео-зустріч із числа роботодавців були запрошені: президент Національної академії правових наук України,
проректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого, голова Київського районного суду м. Харкова, професор Одеського
державного університету внутрішніх справ, науковий радник адвокатського об’єднання "Barristers", як
стейкхолдери, які безпосередньо залучаються до процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та
реалізації ОНП. Під час інтерв’ювання ЕГ мала змогу переконатися у тісній взаємодії та активній співпраці НДІ та
зовнішніх партнерів. Як зазначив один із запрошених стейкхолдерів між НДІ та установами правничого
спрямування відбувається постійний симбіоз та плідна співпраця, і така взаємодія є логічною, оскільки НДІ є
унікальним науковим центром з огляду на профільне спрямування та кадровий потенціал. Як зазначають самі
стейкхолдери, вони є активними учасниками організації освітнього процесу та внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти. Їх пропозиції, рекомендації та зауваження враховуються під час реалізації ОП так наприклад: за
пропозицією д.ю.н., проф. І.В. Головюк - до навчального плану (циклу вільного вибору аспіранта) додані такі
навчальні дисципліни: ВК 07 "Актуальні проблеми судоустрою, діяльність правоохоронних органів та адвокатури" та
"ВК 08 "Сучасні можливості використання спеціальних знань у загальному судочинстві". Як повідомив проректор
НЮУ ім. Я. Мудрого у квітні цього року при обговорення ОНП були підняті такі питання як: модернізація освітньо-
наукових планів освітніх компонентів, фокусування на діджиталізації в процесі права, питання наукової комунікації,
доповнення новими компонентами силабусів тощо. В рамках взаємодії та реалізації освітньої діяльності НДІ
стейкхолдери залучаються до освітньої процесу під час проведення різного роду науково-практичних заходів:
конференцій, обговорень, опитувань, проведення практичних занять, тощо в ході яких піднімаються питання щодо
підготовки фахівців та висловлюються думки щодо їх вирішення. Під час інтерв’ювання із стейкхолдерами ЕГ мала
змогу переконатися, що фокус група сформована коректно і відображає запити потенційних роботодавців, які мають
реальний легітимний інтерес, формально закріплені наміри та серйозно налаштовані на оновлення і поповнення
свого кадрового ресурсу за рахунок випускників цієї ОНП.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

За результатами опитування стейкхолдерів з числа випускники ЕГ, переконалася, що більшість випускників НДІ
навчалися на заочній формі та під час навчання вже працювали за фахом в судових, правоохоронних органах,
працювали в навчальних установах та НДІ де продовжують свій кар’єрний шлях і надалі. Моніторинг та збирання
відкритої інформації щодо кар’єрного шляху випускників відбувається (шляхом проведення опитування, зустрічей
фокус-груп, запрошення випускників на урочисті та святкові заходи НДІ тощо). НДІ продемонструвало, що
моніторинг та аналіз збирання інформації кар’єрного шляху випускників відбувається постійно з метою врахування
потреб роботодавців та постійних тенденцій розвитку ринку праці. На сторінці сайту НДІ також відображена
інформація щодо кар’єрного шляху випускників, що позитивно впливає на імідж НДІ в цілому та популяризації
ОНП зокрема. Однак, така взаємодіє з випускниками не є вичерпною. Оскільки за даною ОНП випусків ще не
здійснювалось це не виключає можливості залучення випускників НДІ до перегляду ОНП у якості стейкхолдерів з
числа випускників. Як зазначили самі опитані таких запитів від НДІ щодо надання рекомендацій чи пропозицій
щодо вдосконалення ОНП та її складових з точки зору практиків до них не надходило. Враховуючи вищевикладене
ЕГ рекомендує запровадити практику залучення випускників до перегляду ОНП в якості стейкхолдерів.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ переконалася, що система забезпечення якості вищої освіти
реагує на пропозиції здобувачів та задовольняє інтереси останніх. За час реалізації ОНП, яка була введена в дію

Сторінка 21



наказом директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
НАПрН України № 261 від 26 грудня 2016 р. відповідно до рішення вченої ради Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (протокол № 1 від 23 грудня 2016 р.),
ОНП переглядалась тричі: у 2019 році до ОП була додана дисципліна циклу професійної підготовки "Правова
статистика" та у 2020 році за пропозицією здобувачів збільшено загальний обсяг годин з практичної підготовки
вдвічі. Відповідно до локальних документів система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НДІ вчасно
реагує на виявлені недоліки пов’язані з розробкою та реалізацією ОНП. Протокол № 2 від "20" квітня 2020 року
щодо врахування зауважень стейкхолдерів до проекту освітньо-наукової програми "Право" підготовки докторів
філософії (PhD) на 2020-2021 навчальний рік (додаток на запит ЕГ). Результати анонімного опитування здобувачів
вищої освіти свідчать про те, що НДІ створює всі належні умови для повноцінної реалізації ОП та врахування
виявлених недоліків та їх усунення (додаток на запит ЕГ).

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

ОНП Право введена в дію наказом директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені
академіка В.В. Сташиса НАПрН України № 261 від 26 грудня 2016 р. відповідно до рішення вченої ради Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (протокол № 1
від 23 грудня 2016 р.) та вперше проходить акредитацію, тому практика врахування зауваження та пропозицій,
сформульована під час попередніх акредитацій, відсутня.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що процедури і політики
забезпечення якості сприймаються як корисні та належні всіма членами академічної спільноти. У зв’язку із чим
процеси розвитку та вдосконалення ОНП і освітньої діяльності за цією програмою набувають перманентного
характеру. Сформовану в академічній спільноті НДІ культуру якості можна охарактеризувати, як засновану на
уявленні про справедливість, цілісну та органічно узгоджену систему спільно поділюваних цінностей і смислів, що
визначають якість освіти як інституційну ціль, а її забезпечення – як спільну відповідальність всього колективу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

НДІ продемонстрував ЕГ, що розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбувається
згідно із визначеною загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти, до чого залучаються всі учасники освітнього процесу. Періодичність перегляду ОНП обумовлена графіком
навчального процесу та, за загальним правилом, здійснюється не менше одного разу на відповідно до Положення
про Раду з якості освіти та освітньої діяльності НДІ. За результатами зустрічі з аспірантами денної та заочної форм
навчання ЕГ було встановлено, що вони активно залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості, а
перегляд положень ОНП здійснюється з урахуванням запитів, пропозицій та зауважень здобувачів, які вони
формують і висловлюють безпосередньо (під час проведення консультативних зустрічей, фокус-груп, опитувань) або
опосередковано (через самоврядні організації здобувачів вищої освіти різних рівнів. Стейкхолдери є активними
учасниками організації освітнього процесу та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти їх пропозиції,
рекомендації та зауваження враховуються під час реалізації ОНП та підготовки кадрового потенціалу. Відповідно до
локальних документів система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НДІ вчасно реагує на виявлені
недоліки пов’язані з розробкою та реалізацією ОНП. Особливу увагу НДІ приділяє результатам опитувань
аспірантів, щодо їх оцінки змісту ОНП. Процедура і політика забезпечення якості сприймається як корисна та
належна всіма членами академічної спільноти. У зв’язку із чим процеси розвитку та вдосконалення ОНП і освітньої
діяльності за цією програмою набувають перманентного характеру. Сформовану в академічній спільноті НДІ
культуру якості можна охарактеризувати, як засновану на уявленні про справедливість, цілісну та органічно
узгоджену систему спільно поділюваних цінностей і смислів, що визначають якість освіти як інституційну ціль, а її
забезпечення – як спільну відповідальність всього колективу.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Оскільки за даною ОНП випусків ще не здійснювалось це не виключає можливості залучення випускників НДІ до
перегляду ОНП у якості стейкхолдерів з числа випускників (які навчалися в НДІ раніше). Як зазначили самі
опитанні випускники таких запитів від НДІ стосовно надання рекомендацій чи пропозицій щодо покращення
освітньо-наукової діяльності зокрема та ОНП загалом (з точки зору практиків) до них не надходило. Враховуючи
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вищевикладене ЕГ рекомендує запровадити практику залучення випускників до перегляду ОНП в якості
стейкхолдерів з числа практиків.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОНП відбувається згідно із визначеною
політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, до якого залучаються всі учасники
освітнього процесу. Перегляд положень ОНП здійснюється з огляду на запити, пропозиції та зауваження аспірантів,
обумовлені попереднім досвідом навчання, обраним напрямком дослідницької роботи та специфікою сфери їх
наукових інтересів, котрі виявляються шляхом проведення періодичних консультативних зустрічей, фокус-груп та
опитувань здобувачів. Періодичність перегляду ОНП обумовлена графіком навчального процесу та, за загальним
правилом, здійснюється не менше ніж два рази на рік відповідно до Положення про Раду з якості освіти та освітньої
діяльності НДІ. Пропозицій та побажань самоврядних організацій здобувачів вищої освіти стосовно будь-яких
питань організації освітнього процесу і внутрішнього забезпечення якості ОНП сприймається НДІ серйозно та є
важливим фактором для прийняття рішень. Стейкхолдери є активними учасниками організації освітнього процесу
та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти їх пропозиції, рекомендації та зауваження враховуються під час
реалізації ОНП. Відповідно до локальних документів система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НДІ
вчасно реагує на виявлені недоліки пов’язані з розробкою та реалізацією ОНП. Особливу увагу НДІ приділяє
результатам опитувань аспірантів, щодо їх оцінки змісту ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що в НДІ створені чіткі та
зрозумілі правила і процедури, які регулюють права, обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, вони є
доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації ОНП. Відповідні правила і процедури є
формально визначеними та нормативно закріпленими, опубліковані у вільному доступі на офіційних веб-сторінках
НДІ та його структурних підрозділів. https://ivpz.kh.ua/uk/ За результатами ознайомлення зі змістом відповідних
внутрішніх (локальних) нормативно-правових документів, а також інтерв’ювання НПП, представників допоміжних
(сервісних) підрозділів, аспірантів ЕГ переконалася у тому, що всі опитані стейкхолдери належним чином обізнані у
своїх правах, обов’язках та процедурах участі в реалізації ОПН. Невід’ємною складовою прозорої та публічної
реалізації будь-якої ОНП є чіткі та зрозумілі правила її реалізації. Під час спілкування зі стейкхолдерами ЕГ було
встановлено, що зовнішній стратегічний партнер НЮУ ім. Ярослава Мудрого приймає безпосередню участь у
реалізації ОНП оскільки її погодження відбувається за участі проректора НЮУ ім. Я. Мудрого. Відповідно до п.п. 2,3
Статуту НДІ є самостійною науковою, державною установою, яка в своїй професійній діяльності підпорядковується
Національній академії правових наук України. Тож розподіл освітньої траєкторії між НДІ та НЮУ ім. Я. Мудрого
носить не формальний характер. Тож, ЕГ рекомендує скласти угоду про співпрацю та чітко визначити права та
обов’язки кожної зі сторін в реалізації ОНП та діяльності НДІ. Під час зустрічі зі здобувачами ЕГ з'ясувала, що кожні
півроку здійснюється публічне звітування аспірантів про хід виконання індивідуальних планів наукової роботи.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ було встановлено, що НДІ не пізніше ніж за місяць
до затвердження проектів змін та доповнень до ОНП оприлюднює на офіційній веб-сторінці в інформаційній
рубриці "Реалізація освітньої програми" відповідні проекти з метою одержання зауважень та пропозицій
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Всі зацікавлені особи мали можливість протягом місяця надсилати
пропозиції та рекомендації за поданими ссилками, як самому Гаранту ОНП на вказану електронну адресу так і
надсилати рекомендації шляхом заповнення форми сторінки для пропозицій та зауважень аспірантів, стейкхолдерів
й інших зацікавлених осіб. Також на офіційному веб-сайті НДІ розміщена вже Затверджена ОНП Протокол № 2 від
09.09.2020 року яка містить всю необхідну інформацію для того щоб потенційні вступники мали можливість
зробити поінформований вибір щодо вступу та підготовки здобувачів за цією ОНП. Зазначимо, що веб-сайту є
конструктивним, зручним у користуванні, сторінки інформаційно наповнені, посилання коректні та активні
https://ivpz.kh.ua/uk/
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи, було встановлено, що НДІ оприлюднив на офіційній
веб-сторінці точну та достовірну інформацію про ОНП (включаючи її цілі, очікувані результати навчання і освітні
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та
суспільства https://ivpz.kh.ua/uk/ На сайті НДІ у відкритому доступі, крім самої ОНП, її опису та змісту), також
оприлюднені навчальні плани, описи і силабуси (робочі програми) всіх освітніх компонентів, включених до неї.
Обсяги оприлюдненої інформації є достатніми для того, аби забезпечити потенційним вступникам можливість
зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавцям – щодо цілей та змісту підготовки
здобувачів за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

НДІ створені чіткі та зрозумілі правила і процедури, які регулюють права, обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, вони є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньо-наукової програми.
Відповідні правила і процедури є формально визначеними та нормативно закріпленими, опубліковані у вільному
доступі на офіційних веб-сторінках НДІ та його структурних підрозділів. НДІ не пізніше ніж за місяць до
затвердження проектів змін та доповнень до ОНП оприлюднює на офіційній веб-сторінці в інформаційній рубриці
"Реалізація освітньої програми" відповідні проекти з метою одержання зауважень та пропозицій заінтересованих
сторін (стейкхолдерів). На офіційній вебсторінці оприлюднюється точна та достовірна інформацію про ОНП
(включаючи її цілі, очікувані результати навчання і освітні компоненти) в обсязі, достатньому для інформування
відповідних заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства. Обсяги оприлюдненої інформації є достатніми
для того, аби забезпечити потенційним вступникам можливість зробити поінформований вибір щодо вступу на
програму, а роботодавцям – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією програмою.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

У процесі акредитації встановлено, що погодження ОНП відбувається за участі проректора НЮУ ім. Я. Мудрого хоча
формально НДІ відповідно до п.п. 2,3 Статуту НДІ є самостійною науковою, державною установою, яка в своїй
професійній діяльності підпорядковується Національній академії правових наук України. Тож такий розподіл
освітньої траєкторії між НДІ та НЮУ ім. Я. Мудрого носить не формальний характер. ЕГ рекомендує скласти угоду
про співпрацю та чітко визначити права та обов’язки кожної зі сторін в реалізації ОНП та діяльності НДІ.
Виявлений недолік є несуттєвим та носить юридичний характер, що суттєво не впливає на реалізацію ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ дійшла висновку, що освітня діяльність НДІ за ОНП цілком відповідає вимогам дев’ятого критерію "Прозорість
та публічність".

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

До аспірантури зараховуються усі бажаючі без відомчої належності. В межах аспірантури здійснюється підготовка
фахівців як для власних потреб НДІ, так і для інших установ і закладів. ОК в межах ОНП дозволяють забезпечити
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підготовку випускників до дослідницької, а також науково-педагогічної діяльності. ОНП складається з двох блоків:
обов'язкового, що забезпечує формування фундаментальних світоглядних знань і навиків педагогічної
майстерності, а також вибіркового – орієнтованого на тематику індивідуальних досліджень здобувачів.
Компетентності із філософського світогляду, володіння усною та письмовою іноземною (англійською) мовою та
педагогічні навики формують ОК, які забезпечують викладачі ЗВО-партнера на договірній основі. Аналіз тем
дисертацій аспірантів і змістовний аналіз вибіркових дисциплін дозволяє стверджувати, що ОК стосуються
тематики їхніх робіт. Переважна більшість (95,8%) попередньо опитаних аспірантів зазначила, що навчання в
аспірантурі Інституту відповідає сучасним вимогам організації та здійснення освітньо-наукового процесу; 87,5%
респондентів наголосили, що задоволені переліком вибіркових навчальних дисциплін ОНП. Крім цього, під час
експертування було надано витяги із засідань Вченої ради щодо обговорень анонімного опитування здобувачів
стосовно врахування їхніх пропозицій, рекомендацій, зауважень щодо реалізації ОНП в Інституті, зокрема щодо
задоволення їхніх освітніх потреб та інтересів у 2020-2021 н.р.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

На підставі наданої інформації на запит ЕГ (додаток 8) про тематику досліджень здобувачів рівня доктора філософії
та аналізу інформації про наукових керівників, що міститься у відкритому доступі (наприклад, профілі в Google
Scholar, Orcid, на сторінках структурних підрозділів: https://ivpz.kh.ua/uk/subdivision/), ЕГ засвідчує відповідність
проблематики наукових пошуків аспірантів напрямам досліджень їхніх наукових керівників та інших дослідників у
межах наукових шкіл НДІ. На нормативному рівні закріплено можливість призначення двох наукових керівників,
але наразі в НДІ таке не практикується. Наукові керівники є активними дослідниками, що публікують результати
наукових пошуків у фахових наукових виданнях України та виданнях, включених до Scopus і Web of Science, видають
наукові та навчальні праці, беруть участь у наукових проєктах і законотворчій діяльності. З огляду на
функціонування 5-и наукових шкіл (https://bit.ly/2RtgKUM), а також видів та результатів професійної діяльності за
спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності НПП за 2016-2020 рр. (що
додатково було надано під час експертування), ЕГ засвідчує, що в НДІ сформована цілком достатня "критична маса"
дослідників, зокрема для створення спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії. Аспірант
може працювати над власним дослідженням у співпраці з досвідченими дослідниками.

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

Інститут організаційно та матеріально забезпечує можливість для виконання і апробації результатів наукових
досліджень аспірантів. Так, для індивідуальних наукових пошуків аспірантам надано доступ до інституційних і
партнерських (НЮУ ім. Ярослава Мудрого) бібліотечних фондів, до мережі інтернет (у всьому приміщенні Інституту
безкоштовний wi-fi), наукометричних баз даних (в т.ч. Scopus та Web of Science), лабораторного обладнання тощо.
Під час акредитаційної експертизи встановлено, що здобувачів систематично інформують про науково-практичні
заходи в Інституті й інших НДІ та ЗВО України та за кордоном. Публікація матеріалів у збірниках інститутських
науково-практичних заходів для здобувачів безкоштовна. Здобувачі мають змогу публікувати наукові статті у
збірнику наукових праць Інституту "Питання боротьби зі злочинністю". На особливій академічній атмосфері в
Інституті наголошували практично всі здобувачі, які були на зустрічі з експертами, а також випускники аспірантури
попередніх років. Підтвердженням цьому може бути звіт про виконані науково-дослідні роботи за темами
(https://bit.ly/3vQ1q3g). Під час експертування надано додаткову інформацію про залучення аспірантів до НДР
Інституту (так, за результатами дисертації В. В. Олійниченка у співавторстві з проф. В. І. Борисовим було
підготовлено проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від
кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)"; за
результатами дисертації М. Ю. Чечина у співавторстві з науковцями Інституту було підготовлено проєкт щодо
внесення змін до законодавства щодо удосконалення процесу здобуття засудженими до позбавлення волі освіти;
тощо).

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

При спілкуванні зі здобувачами та їхніми науковими керівниками ЕГ знайшла підтвердження того, що здобувачі
спільно з науковими керівниками та самостійно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях,
публікують статті у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus Web of Science Core Collection.
Здобувачі відзначали, що Інститут співпрацює з низкою іноземних ЗВО, проводить спільні заходи, учасниками яких
є аспіранти. Демонстрацією того, що НДІ забезпечує можливості для долучення здобувачів до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю є проходження стажування чотирьох аспірантів за кордоном (в самоаналізі
та під час експертування надано відповідну інформацію про І. Здоровило, який пройшов стажування в Університеті
Вісмара (ФРН) за професійною кваліфікаційною програмою «Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for
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University Lecturers», а також про Ю. Лимаренко, А. Бабича, К. Білоус - в рамках освітньої програми для PhD-
студентів «Європейські студії – зовнішні та внутрішні справи» (м. Рига, Латвія):
blob:https://office.naqa.gov.ua/b2303817-c88c-4778-97ae-c7d00b24bfb0 ).

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

При спілкуванні зі здобувачами і науковими працівниками ЕГ отримала підтвердження, що НДІ заохочує останніх
до публікаційної активності, навіть встановлено мінімальні кількості таких видів робіт. Викладачі виконують
наукові дослідження в межах наукових шкіл, що створені в Інституті та в межах науково-дослідних тем, що мають
державну реєстрацію. В Інституті сформовано "критичну масу" дослідників, що здатні забезпечувати якісну
підготовку наукових і науково-педагогічних працівників у галузі права. Щороку, за підсумком рейтингових
показників, працівники ОНП отримують премії, грамоти, подяки. В Інституті створена система мотивації для
наукових працівників публікувати свої наукові здобутки (наприклад, практикується публікація почесної випускової
статті в інституційному збірнику "Питання боротьби зі злочинністю", яка відкриває журнал і задає тематичну
спрямованість). Із зведеної інформації, яка долучена до відомостей про самооцінювання, вбачається, що всі
викладачі групи забезпечення ОНП мають наукові праці, які відповідають тим дисциплінам, що вони викладають.

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

У НДІ сформована та активно функціонує стала політика якості освітньої та наукової діяльності, що забезпечує
додержання принципів академічної доброчесності серед здобувачів та наукових працівників, зокрема наукових
керівників аспірантів. Правила, процедури та відповідальність є чітко врегульованими в межах Кодексу наукової
етики (https://bit.ly/3tqVvQE) та Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату
(https://bit.ly/3eoXUaz). Інститут використовує автоматизовані системи виявлення академічного плагіату та
визначення рівня оригінальності тексту за допомогою онлайн-ресурсів; зокрема систему виявлення текстових
збігів/ідентичності/схожості "Unicheck" (https://unicheck.com/), що рекомендована МОН України. Використання
такої системи відбувається відповідно до укладених угод з юридичною особою, яка має право надавати послуги
користування цією системою. Перевірці на наявність академічного плагіату в Інституті обов’язково підлягають
підготовлені здобувачами установи дисертаційні роботи та рукописи статей, поданих до редакції збірника наукових
праць Інституту "Питання боротьби зі злочинністю". Процедура перевірки текстів за допомогою антиплагіатної
системи є безкоштовною. Інститут проводить окремі заходи (вебінари, майстер-класи) для популяризації
академічної доброчесності (наприклад: https://bit.ly/3epHL4E). Експертна група (на підставі аналізу інформації, що
є у відкритому доступі, та наданої документації) засвідчує, що в межах ОНП відсутні випадки притягнення наукових
працівників та/або здобувачів до відповідальності за порушення правил академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Інститут є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в Україні та єдиною спеціалізованою
науковою установою в національній академічній науці, де здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження
у сфері протидії злочинності, виконуються науково-правові експертизи в галузі нормативного регулювання цієї
сфери, а також видається наукова продукція. Наукові керівники (див. додатки на запит ЕГ) є активними
дослідниками, що публікують результати наукових пошуків у фахових наукових виданнях України та виданнях,
включених до Scopus та Web of Science (див. додатки на запит ЕГ). Для успішного написання дисертаційних робіт в
ЗВО створена належна матеріально-технічна база, надано доступ до фондів бібліотек, наукометричних баз даних,
лабораторного обладнання тощо. У ЗВО сформована та функціонує стала політика якості, що включає забезпечення
академічної доброчесності серед здобувачів та наукових працівників.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

У межах освітньої складової ОНП обов’язкові дисципліни (філософію, іноземну мову та педагогічну практику)
забезпечують викладачі з погодинною формою оплати праці. ЕГ рекомендує НДІ ввести у штат відповідних фахівців
для забезпечення кадрової автономії.

Рівень відповідності Критерію 10.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітньо-наукова програма, освітня і наукова діяльність за цією ОНП загалом відповідають критерію 10 з
недоліками, що не є суттєвими. Так, наукові керівники є активними дослідними, тематика дисертаційних
досліджень відповідає сфері напрацювань керівників та НДІ загалом. В НДІ наявна політика якості, що передбачає
популяризацію академічної доброчесності. Однак окремі ОК (загальнофілософські) викладаються в межах ОНП,
однак не є працівниками НДІ, а НУЮ ім. Я. Мудрого. Адміністрації НДІ варто розробити механізм, що б гарантував
автономію НДІ в контексті викладацького складу.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні
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***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Дикий Олег Вікторович

Члени експертної групи

Балинська Ольга Михайлівна

Шубіна Наталія Миколаївна
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