
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми “Право” 
зі спеціальності 081 “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Приватному вищому навчальному закладі «Буковинський університет»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 368-л від
29.11.2017 року експертна комісія у складі:

Голова комісії: Бортник Надія Петрівна -  завідувач кафедри
адміністративного та інформаційного права Навчально- 
наукового інституту права та психології Національного 
університету «Львівська політехніка», доктор юридичних 
наук, професор;

Член комісії: Олійничук Роман Петрович -  доцент кафедри
кримінального права та процесу Тернопільського 
національного економічного університету, кандидат 
юридичних наук, доцент

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 
2012р. №689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р. за №1108/21420, з урахуванням 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», у період з 13.12.2017р. до
15.12.2017 р. включно розглянула подану Буковинським університетом справу, 
провела перевірку на місці, дала експертну оцінку відповідності освітньої 
діяльності цього вищого навчального закладу державним вимогам щодо 
акредитації освітньо-професійної програми «Право» щодо забезпечення 
підготовки з добувачів другого (магістерського) рівня з спеціальності 081 
«Право».

При проведенні експертизи були перевірені оригінали таких матеріалів та 
документів:

1. Довідка про внесення університету до Державного реєстру вищих 
навчальних закладів України.

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ).
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4. Статут університету.
5. Відомості про право здійснення освітньої діяльності.
6. Сертифікат про акредитацію.
7. Висновок Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої ПВНЗ «Буковинський 

університет» до Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Право» підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право»;

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо якісного складу кадрового забезпечення освітньо-професійної програми 
«Право» магістерського рівня, науково-методичного рівня та підвищення 
кваліфікації викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня 
науково-дослідної діяльності випускової кафедри професійних та спеціальних 
правових дисциплін;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення, наявності 
навчальної документації та рівня забезпеченості літературними джерелами, 
використання комп’ютерних технологій;

4) підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки 
України щодо матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної 
програми «Право», що акредитується.

У підсумку перевірки та оцінювання експертна комісія дійшла таких 
висновків.

1. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ПОДАНОЇ ДО МІНІСТЕРСТВА 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

РАЗОМ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

На підставі розгляду оригіналів основних засновницьких документів, 
ліцензії та сертифікату про акредитацію, наданих матеріалів, спілкування з 
керівництвом і відповідальними особами Університету, а також вивчення 
реального стану справ в Університеті експертна комісія дійшла висновків, що 
матеріали, подані Університетом до МОН України разом із заявою про 
акредитацію освітньо-професійної програми «Право», за переліком, обсягом і 
повнотою та достовірністю відповідають вимогам Положення про акредитацію та 
нормативним документам МОН України щодо акредитації.

Акредитаційна справа оформлена згідно з Державними вимогами до 
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 689 від 
13.06.2012 р. та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р. 
за № 1108/21420 і постановою Кабінету Міністрів № 1124 від 31 жовтня 2011 р.
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Загальна характеристика навчального закладу.
ПВНЗ “Буковинський університет” функціонує в системі освіти і діє 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 
університету.

Юридична адреса університету: 58000, м. Чернівці, вул. Ч. Дарвіна, 2А, тел. 
55-32-07, факс 51-08-98.

Історична довідка. Університет є правонаступником Буковинського 
інституту, Чернівецького фінансово-юридичного інституту, коледжу, заснованого 
в червні 1995 року як приватний технікум аудиту і правознавства -  свідоцтво про 
державну реєстрацію видане Чернівецьким міськвиконкомом 15 червня 1995 року 
(ідентифікаційний код 22838873). Форма власності -  приватна.

Керівництво навчальним закладом здійснює президент університету 
Маниліч Михайло Іванович -  доктор філософії з економічних наук, кандидат 
економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, 
член-кореспондент Академії економічних наук України, кавалер ордена «За 
заслуги», лауреат Міжнародної нагороди Сократа, лауреат премії імені Поповича.

У структурі Буковинського університету факультети: юридичний, 
економічний, комп’ютерних систем і технологій, Коледж.

Основна мета діяльності університету - підготовка фахівців за галузями 
знань: 08 «Право» -  спеціальність 081 «Право», 07 «Управління та 
адміністрування» -  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» та 071 «Облік та оподаткування», 12 «Інформаційні технології» -  
спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Університет має власний друкований засіб масової інформації «Збірник 
наукових праць. Економічні науки» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ 
№11256-136ПР від 24.05. 2006р). Постановою Президії ВАК України від 18 січня 
2007 року №1-05/1 даний Збірник затверджений як фахове видання. 
Зареєстрований у світовій базі даних періодичних видань з номером І88И 2219- 
5378 та включено до переліку наукових фахових видань України (наказ МОНУ 
№1021 від 07.10.2015р.).

Навчальний заклад є дипломантом Міжнародних виставок «Освіта і 
кар’єра» та «Сучасна освіта в Україні», отримав дипломи «За швидкі темпи 
розвитку матеріальної бази» та «За впровадження новітніх педагогічних 
технологій», «За видання підручників та навчальних посібників нового 
покоління», «За високі досягнення в інноваційному оновленні національної 
системи освіти», «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», «За 
презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний 
освітній простір», «За високі професійні здобутки у вихованні та навчанні 
молодого покоління». Університет занесений до «Золотої книги української 
еліти». За бездоганну репутацію у підготовці висококваліфікованих фахівців у 
Національному конкурсі «Золоті торгові марки» університет нагороджений 
ексклюзивним символом «Бізнес-олімп» та почесним дипломом, грамотою й 
відзнакою Федерації профспілок «За розвиток соціального партнерства».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 
№ 1565 «П ‘ ' ' остей, ліцензованих обсягів вищих
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навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів 
та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 
року за № 20/29888 (далі -  наказ № 1565) Буковинським університетом 
підготовлено Акт узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 
рівнем), та ліцензованого обсягу, який затверджено Міністерством освіти і науки 
України 07 грудня 2015 року. Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, 
спеціалістів, магістрів у Буковинському університеті здійснюється відповідно до 
ліцензії - Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
(наказ МОН України №102-л від 22.05.2017р.).

Підготовка фахівців спеціальності здійснюється з 2016 року, ліцензований 
обсяг прийому 60 осіб відповідно до рішень №966л від 17.05.2016 року 
Управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України про 
започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 
«Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Усі необхідні документи щодо акредитації освітньо-професійної програми 
“Право” наявні та оформлені відповідно до чинного законодавства України. 
Експертами підтверджено достовірність наданої інформації.

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю оригіналів.

Висновок.
Експертна комісія констатує, що оригінали усіх засновницьких 

документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо акредитації 
освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» галузі 
знань 08 “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у  ПВНЗ 
«Буковинський університет» відповідають Ліцензійним умовам надання 
освітніх послуг та Державним вимогам до акредитації.

2.ФАКТИЧНИЙ СТАН КАДРОВОГО, 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО, МАТЕРІАЛЬНО- 
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО 
ВІДПОВІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ

2.1. Формування контингенту студентів

Університет здійснює прийом студентів на договірній основі за 
контрактами з фінансуванням фізичними особами.

Організація прийому студентів здійснює Приймальна комісія університету, 
яка щорічно затверджується наказом президента університету та діє згідно з 
«Примірним Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу 
України» затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та 
«Положенням про приймальну комісію Буковинського університету». 
Приймальною комісією щорічно складаються та затверджуються «Правила 
прийому до Буковинського університету» розроблені у відповідності до «Умов
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прийому на навчання до вищих навчальних закладів України (на підставі наказу 
МОН у поточному році). Наказ про зарахування видається своєчасно. Наявна 
необхідна документація, що відповідає стандарту і ведеться державною мовою. 
Ліцензовані обсяги прийому у вищому навчальному закладі дотримані.

У 2016 році набір на другий освітній рівень «магістр» спеціальності 081 
«Право» здійснювався на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу за 
умови складання фахового іспиту та іспиту з іноземної мови. Абітурієнти, які 
набрали більшу кількість балів були зараховані до складу студентів університету.

У 2017 році після отримання диплому бакалавра права абітурієнти складали 
зовнішнє незалежне тестування, за результатами якого отримали відповідний 
сертифікат та були зараховані на навчання за освітньо-професійною програмою 
«Право» другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право».

Для залучення вступників на юридичному факультеті використовуються 
такі форми роботи: профорієнтаційна робота викладачів у школах області, 
висвітлення на веб-сайті та в засобах масової інформації досягнень факультету, 
особливостей навчального процесу, агітаційно-роз’яснювальна діяльність 
протягом навчального року за допомогою створення ініціативних груп студентів 
та викладачів.

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» 
галузі знань 08 “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у ПВНЗ «Буковинський університет»

№
п/п Показник 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р.

1 Ліцензований обсяг підготовки 60 60
2 Прийнято на навчання, всього (осіб) 60 23
- денна форма 35 12

в т.ч. за держзамовленням - -

- заочна форма 25 11
в т.ч. за держзамовленням - -

- таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію - -

- зарахованих на пільгових умовах - -

- з якими укладені договори на 
підготовку 60 23

3 Подано заяв на одне місце за 
формами навчання

- денна 1,49 1,03
- заочна 1,36 1,16

4 Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення - -

- денна форма А -
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- заочна форма - -

5
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на 
скорочений термін навчання на

- -

- денну форму - -
- заочну форму - -

Таблиця 2
ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» 
галузі знань 08 “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у ГЕВНЗ «Буковинський університет»

Назва показника
Роки

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р.
курси курси

К-ть студентів 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Денна ф.н. 35 - 12 35

Заочна ф.н. 25 - 11 23

Висновок.
Дослідивши вищеперераховані документи, комісія констатує, що 

формування контингенту здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
«магістр» освітньо-професійної програми “Право” за спеціальністю 081 
«Право» здійснюється відповідно до вимог законодавства та нормативних 
документів університету про прийом на навчання, а також у  межах 
ліцензованого обсягу.

2.2. Кадрове забезпечення

У складі юридичного факультету три кафедри, з них одна випускова -  
кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін. Випускову кафедру 
очолює доктор юридичних наук доцент Селезньова О. М. У складі кафедри також 
З доценти, кандидати юридичних наук та 1 здобувач.

Для забезпечення підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» 
спеціальності «Право» задіяний науково-педагогічний персонал у складі: 2 
доктори наук, 1 професор кандидат наук та 14 кандидатів наук в тому числі 3 з 
них мають навчальні посібники з грифом «Рекомендовано МОН України» та 
працюють у Буковинському університеті понад 10 років.

На кафедрах є перспективний план підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників, згідно з яким всі штатні викладачі проходять курсову

Голова експертної комісії  ̂ Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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перепідготовку в Інституті підвищення кваліфікації при Національній юридичній 
академії імені Ярослава Мудрого, у Київському національному університету імені 
Тараса Шевченка, Чернівецькому національному університеті та Одеській 
національній юридичній академії, а також у Чернівецькому обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти.

В 2016-2017 н.р. пройшли он-лайн стажування в університетах Словацької 
Республіки та отримали відповідні сертифікати викладачі юридичних дисциплін 
Полонка І. А., Руснак Л. М. та Селезньова О. М.

Результати підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу 
постійно втілюються у навчальні курси, а також використовуються при виконанні 
практичних завдань.

До підготовки магістрів права залучаються досвідчені та 
висококваліфіковані викладачі -  доктори наук, професори та кандидати наук, які 
регулярно проходять стажування у провідних українських та європейських вищих 
навчальних закладах, використовують в навчальному процесі кращі сучасні 
європейські педагогічні технології.

Розрахунок якісного складу викладачів щодо навантаження, яке вони 
виконують згідно з навчальним планом освітньо-професійної програми 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
081 «Право» свідчить, що кадрове забезпечення підготовки магістрів відповідає 
вимогам, встановленим Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 року №1187.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських 
конференціях, семінарах, мають та налагоджують зв’язки з країнами близького та 
далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних виданнях. Усе це 
сприяє якісній підготовці студентів.

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічний 
персонал за трудовими книжками, документами про наявність вищої освіти, 
наукового ступеня, вченого звання. Усі відповідні накази про прийняття на посаду 
зафіксовано в трудових книжках, контракти оформлено відповідно до чинного 
законодавства. Також експерти перевірили достовірність наданої інформації щодо 
рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які 
вказані у додатку 12 до Ліцензійних умов “Кадрові вимоги” (п.6 підпунктів 1-16 
пункту 5 приміток).

Висновок.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про повну відповідність 

кадрового складу викладачів, які здійснюють підготовку фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Право» спеціальності 081 «Право», акредитаційним вимогам.

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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2.3. Навчально-методичне забезпечення

На кафедрах юридичного факультету наявні освітньо-професійна програма, 
навчальний план та пояснювальна записка до нього з підготовки фахівців 
освітнього рівня «магістр» спеціальності 081 «Право», робочі навчальні програми 
з дисциплін, що вивчаються. Співвідношення нормативних дисциплін та 
дисциплін за вибором від загального обсягу складає 75% і 25%.

Склад дисциплін навчального плану, зміст навчальних програм дисциплін 
цілком відповідають вимогам фахових компетентностей і забезпечують 
підготовку кваліфікованих фахівців, достатньо повно адаптованих до майбутньої 
професійної діяльності. Усі нормативні навчальні дисципліни забезпечені 
завданнями для проведення комплексних контрольних робіт. Організована тісна 
взаємодія випускової кафедри з кафедрами, які забезпечують викладання 
дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки студентів. Кафедрою 
передбачений механізм оновлення змісту програм відповідно до змін 
законодавчої бази, науково-технічних досягнень, змін потреб у підготовці 
фахівців та пріоритетів у їх використанні. При цьому обов’язковими вимогами 
залишаються поєднання глибокої фахової підготовки з індивідуалізацією 
навчання та його практичною спрямованістю.

Забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою 
відповідає сучасним вимогам. Значну частину навчально-методичної літератури 
складають навчальні посібники та підручники з грифом Міністерства освіти і 
науки України, монографії, конспекти лекцій, які розроблені викладачами 
кафедри. Так, за останні п’ять років вийшло друком 6 навчальних посібників з 
грифом МОН, 2 підручники з грифом МОН, 7 монографій, 4 навчальні посібники, 
18 навчально-методичних посібників та понад 150 статей і тез у фахових 
журналах та наукових збірниках і матеріалах конференцій.

Функціонує банк електронних видань методичних розробок. Рівень 
забезпеченості навчальною, навчально-методичною, довідковою літературою 
дисциплін циклу загальної підготовки складає 100%, професійної підготовки -  
100%. Наявні навчальні видання спрямовані на підготовку фахівців, відповідно до 
потреб регіону у відповідних кадрах та базуються на сучасних освітніх 
досягненнях у відповідних галузях знань. Вони мають досить високий науковий і 
методичний рівень.

Виконання індивідуальних планів викладачами періодично розглядається на 
засіданнях кафедри та контролюється відповідними структурними підрозділами 
університету (в кінці кожного семестру та навчального року).

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу відповідає 
встановленим нормам освіти. Навчальні програми та робочі навчальні програми з 
усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін оформлені та затверджені 
згідно з встановленими вимогами.

Навчальним планом підготовки магістра передбачена педагогічна та 
переддипломна практика. Аналіз методичного забезпечення, звітів студентів, а 
також наявних баз практик свідчить про достатньо високий рівень наукового 
керівниці" ~ 1 ' " ктики при формуванні у студентів

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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професійних практичних знань та навичок.
Комісія перевірила звіти студентів з переддипломної практики, відгуки 

керівників баз практики. Аналіз структури і змісту звітів про проходження 
практики студентами свідчить про їх відповідність вимогам програми. Оцінки за 
проходження практики в основному відповідають якості звітів.

Виконання дипломної магістерської роботи забезпечено методичними 
рекомендаціями та переліком тем дипломних робіт. Тематика дипломних робіт 
актуальна та відповідає сучасним тенденціям розвитку юридичної науки.

Державна атестація студентів освітнього рівня «магістр» на юридичному 
факультеті проводиться екзаменаційною комісією після завершення навчання з 
метою встановлення фактичної відповідності рівня знань випускників 
компетентностям освітньо-професійної програми «Право».

Комісія перевірила документальне оформлення державних екзаменів та 
методичне забезпечення і засвідчила, що Програма комплексного державного 
екзамену розроблена на факультеті та затверджена керівником університету, 
накази про допуск студентів, про склад комісії, протоколи Екзаменаційної комісії 
відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

Висновок.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організація 

навчального процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідають 
державним акредитаційним вимогам.

Перевіривши фактичні дані з наведеними у  акредитаційній справі щодо 
навчально-методичного забезпечення експертна комісія зазначає, що дані 
показники відповідають чинним нормативним вимогам до навчально- 
методичного забезпечення освітньо-професійної програми «Право» щодо 
забезпечення підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти з спеціальності 081 «Право».

2.4. Інформаційне забезпечення

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в Буковинському 
університеті відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого створює 
бібліотека, використання комп’ютерних технологій. Бібліотека розташована на 
першому поверсі корпусу Університету.

Значна увага в університеті приділяється інформатизації навчального 
процесу та запровадженню інформаційних технологій в управлінні навчальним 
закладом.

Читальні зали забезпечені відповідною періодичною пресою і науковими 
виданнями. Університет підтримує міцні зв’язки з провідними видавництвами та 
базовими вищими навчальними закладами і поповнює бібліотечний фонд новими 
підручниками, які щойно вийшли в світ.

З метою регулярного ознайомлення викладачів та студентів із новинками та 
змінами в законодавчій базі України бібліотека університету отримує більше ЗО 
найменувань періодичних видань, зокрема юридичного спрямування -  8 видань.

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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У цілому в Буковинському університеті відпрацьована система єдиного 
інформаційного простору університету, безперервної комп’ютерної підготовки 
студентів, підвищення кваліфікації викладачів та співробітників. У бібліотеці 
працює електронна бібліотека та безкоштовний інформаційний зал з виходом до 
мережі Інтернет.

Університет має власний сайт, на якому розміщена необхідна інформація.
В університеті є наявність доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою, яка виставлена на офіційному сайті закладу.
Навчально-методичні комплекси дисциплін з усіх напрямів підготовки та 

спеціальностей зібрані в електронний ресурс для дистанційного навчання. Вхід до 
нього є персональним для кожного студента і розміщений на сайті університету.

Експертна комісія засвідчує належний рівень забезпечення дисциплін 
навчального плану навчальними підручниками і посібниками. Цілий ряд 
навчальних посібників підготовлено викладачами ВНЗ, у тому числі навчальні 
посібники, видані з грифом Міністерства освіти і науки України.

Висновок.
Інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Право» 

щодо забезпечення підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти з спеціальності 081 «Право» у  ПВНЗ “Буковинський університет” 
відповідає вимогам щодо акредитації.

2.5. М атеріально-т ехнічне забезпечення

В університеті створено сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє 
організувати на високому рівні навчальний процес, комфортні умови студентам і 
викладачам для навчання, побуту та відпочинку.

Для здійснення навчального процесу університет має два окремих корпуси. 
В 2001р. університет придбав приміщення за адресою: вул. І.Богуна, №10 
(загальна площа 2004,1 кв. м). З липня 2010 року експлуатується новий 
навчальний корпус за адресою по вул. Дарвіна, 2-А площею 3766 кв. м.

Загальна площа навчальних приміщень складає 7048 кв. м.
Заняття з фізичного виховання проходять у власному гімнастичному залі та 

в спортивному залі, який орендується. В теплу пору року заняття з фізичного 
виховання проводяться на спортивному майданчику.

В навчальних корпусах розташовані навчальні аудиторії, обладнані 
кафедри, навчально-методичні кабінети, 8 лабораторій, 10 лекційних аудиторій, 
кабінети іноземних мов, бібліотека, конференцзал. Діють власна бібліотека, 
читальні зали та електронна бібліотека. Працює медичний кабінет та їдальня для 
студентів і співробітників.

В позаурочний час аудиторії використовуються для проведення виховних 
заходів, консультацій, додаткових занять, роботи наукових товариств, гуртків та 
клубів.

Значні кошти щорічно виділяються на матеріально-технічне забезпечення 
навчально ість навчальним обладнанням,

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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приладами та матеріалами відповідають встановленим нормативам.
Комп’ютерна база університету складається з власних 148 комп’ютерів, 9 

сканерів, 7 копіювальних апаратів, 24 принтери, обладнано 4 лекційні аудиторії з 
мультимедійними проекторами. Університет має сучасну інформаційно- 
технологічну базу для проведення науково-дослідних робіт. Функціонують 
електронна бібліотека, комп’ютерні лабораторії, лабораторії фізики та 
електротехніки, архітектури комп’ютерів і схемотехніки.

Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою та іншими 
технічними засобами навчання, наявність відповідної інформаційної бази, 
навчального обладнання, приладів та матеріалів дозволяють проводити на досить 
високому рівні практичні та лабораторні заняття, виконувати наукові 
дослідження.

Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних програм підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Право» другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право» 
становить 100% від потреби.

Створено локальну мережу, діє електронна пошта, університет підключено 
до Іпіегпеї. На кафедрах створено електронні бази даних, які зберігають необхідну 
інформацію навчального та довідкового характеру. Придбано обладнання для 
учбових лабораторій. Комп’ютеризовано всі структурні підрозділи університету. 
Створено кабінет комп’ютерного дизайну та електронну бібліотеку.

Висновок.
Експертизою встановлено, що матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу відповідає акредитаційним вимогам та інформації, що 
міститься у  звіті про проведений самоаналіз освітньо-професійної програми 
«Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 
«Право».

З.НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аналіз стану організації науково-дослідної діяльності свідчить, що в 
університеті організована і здійснюється наукова робота відповідно до вимог 
Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Науковці юридичного факультету проводять наукові дослідження за 
відповідними напрямами. Науково-дослідна діяльність спрямована на 
забезпечення органічної єдності програм наукової діяльності факультету зі 
змістом відповідних дисциплін. Кафедра цивільно-правових дисциплін здійснює 
наукову роботу на тему: «Актуальні проблеми правового регулювання договірних 
відносин в умовах інформаційної глобалізації». За результатами досліджень у 
період 2010-2017 роки захищені 3 дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук на теми:

-  Захист прав споживачів за договором про надання туристичних 
послуг (Гудима-Підвербецька М.М.);

-  Виконання договорів з передачі майна у власність (Утєхін І.Б.);

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством
України (Гудима М.М.).

Науково-дослідна робота кафедри професійних та спеціальних правових 
дисциплін здійснюється за напрямом «Науково-методичне та методологічне 
обґрунтування функціонування правових інститутів у позитивній динаміці 
розвитку інформаційного суспільства». Результати дослідження оформлюються у 
захищені дисертаційні роботи:

-  Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства 
(Савюк М. Ф.);

-  Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз (Полонка І. А.);
-  Систематизація правового регулювання банківської діяльності в Україні 

(Селезньова О. І. -  кандидатська дисертація).
-  Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як 

інтегрованої категорії (Селезньова О. М. -  докторська дисертація).
Враховуючи те, що кафедра професійних та спеціальних правових 

дисциплін перебуває на стадії розвитку (рішення Вченої ради від 15 грудня 2015 
року про реорганізацію структурних підрозділів університету), формування її 
професорсько-викладацького складу забезпечується досвідченими викладачами, а 
виконання наукової теми збагачене певними здобутками:

а) Монографії:
1. Селезньова О. М. Теоретико-методологічні аспекти правового впливу 

на правопорушення в інформаційній сфері як виду неправомірної поведінки у 
сучасному суспільстві / О. М. Селезньова // Правовий вплив на неправомірну 
поведінку: актуальні грані : колективна монографія / за ред. О. В. Козаченка та Є. 
Л. Стрельцова. -  Миколаїв : Іліон, 2016. -  768 с. -  С. 361-379.

2. Руснак Л. М. Адміністративно-правове забезпечення права на охорону 
здоров’я в Україні: монографія / Л. М. Руснак. -  Херсон: Грінь Д. С., 2017. -  184 с.

б) Публікації в іноземних виданнях:
1. Беленкова Ю. С. Организация внешнеполитических отношений в Европе 

межвоенного периода (1919-1939 рр) посредством международного права / 
Ю. С. Беленкова // Международньш журнал «Закон и Жизнь». -  2017. -  № 2. -

2. Селезньова О. Технологічні передумови формування інформаційного 
права: досвід США / О. Селезньова, Д. Храпко // іигпаї ]игісііс па^іопаї: Іеогіе §і 
ргасіїса. -  2017. -  № 6. -  С. 54-57.

в) Публікації в фахових виданнях:
1. Селезньова О. М. Концепти розуміння сутності та ознак 

правопорушення в інформаційній сфері / О. М. Селезньова, В. В. Руданець // 
Право і суспільство. -  2017. -  № 3. -  Ч. 2. -  С. 142-145.

2. Селезньова О. М. До питання про удосконалення здійснення 
інформаційної політики в Україні / О. М. Селезньова, М. В. Александрюк // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Юридичні 
науки”. -  2017. -  Вип. З. -  Т. 2. -  С. 51 -53.

3. Полонка І. А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико- 
онтологіч] ржава і право: [зб. наук, праць:

С. 76-81.
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юридичні і політичні науки]. -  К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
2016.-В и п . 71. - С .  58-71.

г) Публікації у збірниках конференцій:
1. Селезньова О. М. Рекомендації щодо оптимізації юридичної освіти в 

Україні в умовах глобального інформаційного простору / О. М. Селезньова // 
Іппоуаііуе есіисаііопаї ІесЬпоІо^іез: Еигореап ипіоп ехрегіепсе апсі ііз ітрІетепШ іоп 
Іо іЬе 1гаіпіп§ оПа\¥уегз. -  Вгаіізіауа, 81оуак КериЬІіс, 2016. -  С. 198-200.

2. Селезньова О. М. Деякі узагальнення та рекомендації викладання 
навчальної дисципліни «Інформаційна безпека держави» / О. М. Селезньова // 
Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наук. конф. 
«П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2016 р.). -  Хмецьницький,
2016. -  У 2-х ч. -  Ч. І. -  С. 74-75.

3. Селезньова О. М. Теоретичні аспекти інформаційних правовідносин: 
постановка питання / О.М. Селезньова, Ж.П. Юсип // Актуальні питання розвитку 
державності та правової системи в сучасній Україні: матеріали Міжнародної 
наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016 р.). -  Запоріжжя: Запорізький національний 
університет, 2016. -  С. 107-108.

4. Селезньова О.М. Розуміння сутності відповідальності за правопорушення 
в інформаційній сфері: питання теорії / О. М. Селезньова // Актуальні проблеми 
прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ 
: збірник матеріалів Міжнародної наук. конф. (2 грудня 2016 р.). -  К.: Інститут 
кримінально-виконавчої служби, 2016. -  С. 197-199.

5. Селезньова О.М. Деякі теоретичні аспекти юридичної відповідальності /
О. М. Селезньова, В. В. Руданець // Теоретичний аналіз і наукові дослідження 
юридичної науки: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської 
наук. конф. (28-29 квітня 2017 р.). -  Запоріжжя: Класичний приватний 
університет, 2017. -  С. 65-67.

6. Полонка І.А. Історичні аспекти розуміння співвідношення категорій 
неправомірна поведінка та правопорушення / І. А. Полонка // Пріоритетні 
завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці: збірник матеріалів 
Міжнародної наук.-практ. конф. (Університет юридичний факультет Янко 
Ссенського, Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.).

7. Руснак Л.М. Перспективи розвитку медичного законодавства в Україні: 
теоретико-правові засади / Л. М. Руснак // Пріоритетні завдання та стратегії 
розвитку юриспруденції у світовій науці: збірник матеріалів Міжнародної наук.- 
практ. конф. (Університет юридичний факультет Янко Ссенського, Сладковічево, 
Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.).

д) Інші публікації:
1. Селезньова О.М. Теоретико-методологічне трактування окремих 

засадничих категорій інформаційного права / О. М. Селезньова // Вісник Асоціації 
докторів філософії України. Спецвипуск «ІТ право». -  Львів, 2016. -  С .136-142.

Кафедра кримінально-правових дисциплін здійснює наукову роботу за 
напрямом «Кримінальна характеристика суб’єктивних елементів злочину».

Доцент Смирнова А.В. захистила роботу на здобуття наукового ступеня 
кандидата римінально-правова кваліфікація

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».
За звітний період викладачами юридичного факультету також були 

захищені дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук 
на теми:

-  Фінансово-правовий режим фондів коштів бюджетних установ 
(Ротар Д.П.);

-  Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому 
ринку в Україні (Кельбя С.Г.);

-  Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров’я в 
Україні (Руснак Л.М.).

На юридичному факультеті протягом останніх п’яти років вийшло друком 6 
навчальних посібників з грифом МОН, 2 підручники з грифом МОН, 7 
монографій, 4 навчальні посібники, 18 навчально-методичних посібників та понад 
150 статей і тез у фахових журналах та наукових збірниках і матеріалах 
конференцій.

Упродовж 2010-2017 рр. на базі університету проведені науково-практичні 
заходи різних рівнів (міжнародні, міжрегіональні, міжвузівські науково-практичні 
конференції, «круглі столи» за участю практичних працівників органів юстиції, 
суддів, правоохоронних органів).

Президент університету -  Заслужений працівник народної освіти України, 
доктор філософії з економічних наук, кандидат економічних наук, професор 
Маниліч М.І. -  був учасником Робочої Групи Канадсько-Українського 
законодавчого і міжурядового проекту за модулем «Законодавча підтримка участі 
громадян у прийнятті рішень органами влади».

Науково-педагогічний колектив університету працює над методичною 
проблемою «Використання активних форм і методів навчання для забезпечення 
професійної підготовки студентів до творчої праці».

Активній участі студентської молоді в навчально-виховній та науково- 
дослідній роботі університету сприяє створення студентського наукового 
товариства та введення представників органів студентського самоврядування до 
складу вченої ради університету.

Особливе місце в роботі кафедр посідає робота з обдарованою і 
талановитою студентською молоддю. Ця категорія студентів спільно з 
викладачами беруть участь у наукових конференціях молодих вчених, а також у 
міжвузівських науково-практичних конференціях та конкурсах.

Студенти юридичного факультету брали участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Зробимо суд кращим: адміністративні суди України та шляхи їх вдосконалення 
очима молоді» і отримали диплом та іменні сертифікати Вінницького 
апеляційного адміністративного суду.

Постійною є співпраця викладачів та студентів юридичного факультету з 
Головним регіональним управлінням юстиції в Чернівецькій області. 
Традиційними стали зустрічі студентів факультету з головою Координаційної 
ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у 
Чернівецькій області Мінтенком Ю.Т. - випускником факультету. Щороку в 
рамках тижня права проводяться лекції н уальні теми: «Підвищення рівня
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правової культури та толерантності в громадянському суспільстві», «Он-лайн 
сервіси Міністерства юстиції України. Безоплатна правова допомога» та «Он-лайн 
сервіси Міністерства юстиції України «Шлюб за добу», «Загальна декларація прав 
людини -  основа міжнародно-правового захисту».

В рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» 
фахівцями Чернівецького регіонального управління юстиції на базі університету 
проведено:

-  «Верховенство права та покращений доступ до правосуддя як основи 
сучасної демократичної європейської України»,

-  «Соціальний та правовий захист військовозобов’язаних та призваних на 
військову службу»;

-  круглий стіл «Реалізація професії юриста у сфері державної служби»;
З участю практичних працівників-юристів проводяться круглі столи: 

«Молодь: її права та соціальне становлення в Україні», «Правова культура 
юриста», «Формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту», «Легальні документи для українців, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях».

Співробітники управління юстиції, зокрема, реєстраційної служби 
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області в 
канікулярний період залучають студентів випускних курсів для надання допомоги 
в підготовці заходів, які проводяться управлінням.

Постійними є ділові зустрічі та тренінги викладачів кафедр юридичного 
факультету зі співробітниками міського управління юстиції та проведення 
зустрічей викладачів та студентів-консультантів юридичної клініки з 
працівниками Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Студенти юридичного факультету Буковинського університету є членами 
Координаційної Ради молодих юристів, що діє при Головному управлінні юстиції. 
Кращих студентів запрошують до участі у засіданнях круглих столів Управління 
юстиції Чернівецької облдержадміністрації та на майстер-класи для студентів 
ВНЗ міста на тему: «Майстерність судової промови».

Проводяться інтелектуальні ігри «Правовий брейн-ринг», «Захисти свої 
трудові права» тощо.

З 2004 року в Буковинському університеті функціонує постійно діюча 
Юридична клініка, де студенти під керівництвом викладачів юридичних 
дисциплін надають безкоштовно правові консультації за зверненнями громадян. 
Творчо працюючи в Юридичній клініці студенти реалізують бажання отримати 
певний досвід уже під час навчання. Загальне керівництво Юридичною клінікою 
здійснює завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін доцент Утєхін І. Б., 
безпосереднє -  студенти старших курсів.

З 2011 року здійснюється обмін студентами для проходження виробничої 
практики. Для навчання студентів за програмами Еразмус+ кафедрами розроблено 
індивідуальні плани навчання. Така співпраця допомагає студентам набути 
певного досвіду та швидше адаптуватись до умов праці за кордоном в

лекції

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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подальшому.
В рамках міжнародної та наукової співпраці з ВНЗ зарубіжжя проводиться 

обмін професорським складом для проведення лекційних занять та щорічний 
обмін студентами.

ПВНЗ «Буковинським університетом» співпрацює з:
-  Академією наук і мистецтв Сербії, 8А8А
-  Вищою школою фінансів і менеджменту, м. Варшава, Польща;
-  Старопольською Вищою Школою в Кельца, Польща;
-  Університетом ім. Василя Голдіша, м. Арад, Румунія;
-  Вищою школою економіки та менеджменту в галузі державного 

управління в Братиславі, м. Братислава, Словаччина;
-  Університетом Жиліни, м. Жиліна, Словаччина;
-  Вищою школою Чачка, м. Чачак, Сербія;
-  Європейським політехнічним інститутом, м. Куновіце, Чехія;
-  Вищою школою економічних та технічних наук у Радомі, м. Радом, 

Польща;
-  Університет «Штефан чел Маре» м. Сучава, Румунія;
-  Університетом «Уніон», м. Белград, Сербія;
-  Університетом «Еврика», м. Албена, Болгарія.
Ведуться спільні наукові дослідження з Академією наук та мистецтва Сербії 

в напрямку моделювання кризових явищ.
За двосторонньою угодою між Університетом «Уніон» м. Белград, 

Республіка Сербія та Буковинським університетом, починаючи з 2011 року 
відбувається обмін студентами для проходження практики за кордоном.

З 2016 року студенти-магістри мають можливість навчатися за програмами 
«Подвійний диплом» та «Еразмус+».

Висновок.
Рівень науково-дослідної роботи на юридичному факультеті, її 

організація та результати свідчать про наявність бази для якісної підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Право» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» та відповідає вимогам 
законодавства.

Освітня діяльність у ПВНЗ “Буковинський університет” з підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Права» здійснюється у 
повній відповідності з навчальним планом та освітньо-професійною програмою.

Графік навчального процесу, перелік, послідовність та час, відведений на 
вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх 
проведення, зміст і терміни переддипломної практики, форми проведення 
підсумкового контролю відповідають навчальному плану.

Організація контролю якості навчального процесу на юридичному 
факультеті спрямована на перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу,

4. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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набуття ними професійно значущих компетентностей. Головною метою системи 
контролю знань є цілеспрямована перевірка засвоєння студентами навчальної 
інформації в повному обсязі, аналіз проведення всіх форм занять та підготовки 
фахівців у цілому.

Засоби підсумкового та поточного контролю знань студентів містять: 
електронну базу тестового контролю з кожної дисципліни, пакети екзаменаційних 
білетів та комплексних контрольних робіт (ККР), якими спеціальність забезпечена 
на 100%. До засобів діагностики розроблені чіткі критерії оцінювання.

Експертна комісія вибірково перевірила та оцінила якість звітів з 
переддипломної практики. За змістом і оформленням звіти з практики 
відповідають встановленим вимогам.

З метою контролю якості підготовки студентів проаналізовані результати 
виконання комплексних контрольних робіт (ККР). Слід зазначити, що ККР 
повністю охоплюють весь навчальний матеріал з відповідних дисциплін 
навчального плану освітньо-професійної програми «Право». Результати перевірки 
комплексних контрольних робіт показали, що абсолютна успішність студентів- 
правників з циклу дисциплін загальної підготовки склала 100%, якісна -  62,5%. 
Під час проведення експертизи з циклу дисциплін професійної підготовки 
абсолютна успішність становить 100%, якісна -  62,5%. Отже, абсолютна та якісна 
успішність відповідає акредитаційним вимогам (таблиця З ) .

Висновок.
Експертна комісія визнала, що результати та аналіз контрольного 

вимірювання залишкових знань студентів у  ПВНЗ “Буковинський 
університет” відповідають державним нормативним вимогам щодо якісних 
характеристик підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою “Право” зі спеціальності 081
“Право

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор



18
Таблиця З

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ,
ВИКОНАНИХ СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “ПРАВО”

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО” ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ПВНЗ “БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
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ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Проблеми філософії 
права VI 32 8 іб 8 - 100,0 75,0 4 ,0 32 4 іб 12 - 100,0 62,5 3,75 -0,25

Всього по циклу: 32 8 іб 8 - 100,0 75,0 4,0 32 4 іб 12 - 100,0 62,5 3,75 -0,25

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Актуальні проблеми 
теорії держави і права VI 32 8 18 6 - 100,0 81,3 4,1 32 4 17 11 - 100,0 65,6 3,8 -0,3

Інформаційна безпека 
держави VI 29 6 14 9 - 100,0 69,0 3,9 32 5 14 13 - 100,0 59,4 3,75 -0,15

Всього по циклу: 61 14 32 15 - 100,0 75,4 4,0 64 9 31 24 - 100,0 62,5 3,8 -0,2
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5.ВИКОНАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

За останні п’ять років діяльність юридичного факультету Буковинського 
університету підлягала кільком перевіркам. При проходженні акредитаційної 
експертизи спеціальності «Право» освітнього рівня бакалавр у 2015 р. експертною 
комісією були висловлені такі зауваження та пропозиції:

-  поліпшити та активізувати профорієнтаційну роботу для залучення на 
навчання абітурієнтів на перший курс юридичного факультету;

-  науково-педагогічному персоналу юридичних кафедр більш ефективно 
приймати участь у Міжнародних конференціях та публікувати наукові статті, які 
обліковуються науковометричною базою даних Зсориз;

-  зареєструвати власну тему науково-дослідницької роботи науково- 
педагогічних працівників та студентів юридичного факультету;

-  акцентувати увагу викладачів юридичного факультету на підготовці 
студентів до Всеукраїнських олімпіад та участі студентів у конкурсах наукових 
робіт.

На факультеті враховано ці зауваження і виконуються вони так:
-  щодо першого пункту зауважень:

юридичний факультет використовує різноманітні форми та методи 
профорієнтаційної роботи впродовж усього навчального року, проводить 
системну роботу щодо адаптації та збереження контингенту студентів. Так, 
факультетом проводиться активна правовиховна та правоосвітня робота у школах 
міста. Студентами підготовлено та читаються для школярів тематичні лекції 
«Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх, шляхи 
попередження скоєння злочинів та проступків». Двічі на рік в університеті 
проводяться дні відкритих дверей, на які запрошуються учні випускних класів - 
майбутні абітурієнти та їх батьки.

До Дня юриста України проводяться заходи фахового змісту, зокрема: 
інформаційна екскурсія установами судових та правоохоронних органів 
м. Чернівці, конкурс стіннівок «Моя професія -  юрист», конкурс знавців 
прислів’їв на правову тематику для студентів першого курсу, інтелектуальна гра з 
трудового права «Захисти свої права», віртуальна екскурсія «Історія людства -  
історія права» з участю працівників Головного територіального управління 
юстиції у Чернівецькій області, адвокатів та суддів -  випускників факультету.

-  щодо другого пункту зауважень:
науково-педагогічний персонал юридичних кафедр активно бере участь у 

Міжнародних конференціях та публікує наукові статті, зокрема на випусковій 
кафедрі за 2 роки наступні здобутки:

-  Публікації в іноземних виданнях:
1. Беленкова Ю. С. Организация внешнеполитических отношений в Европе 

межвоенного периода (1919-1939 рр) посредством международного права / 
Ю. С. Беленкова // Международньїй журнал «Закон и Жизнь». -  2017. -  № 2. -

2. Селезньова О. Технологічні передумови формування інформаційного 
права: досвід США / О. Селезньова, Д. Храпко // ]игпа1 ]игісііс па^іопаї: Іеогіе §і

С. 76-81.
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ргасііса. -  2017. -  № 6. -  С. 54-57.
-  Публікації в фахових виданнях:
1. Селезньова О. М. Концепти розуміння сутності та ознак правопорушення 

в інформаційній сфері / О. М. Селезньова, В. В. Руданець // Право і суспільство. -
2017. -  № 3. -  Ч. 2. -  С. 142-145.

2. Селезньова О. М. До питання про удосконалення здійснення 
інформаційної політики в Україні / О. М. Селезньова, М. В. Александрюк // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Юридичні 
науки”. -2017 . -В и п . 3. - Т .  2. - С .  51-53.

3. Полонка І. А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико- 
онтологічного розуміння / І. А Полонка // Держава і право: [зб. наук, праць: 
юридичні і політичні науки]. -  К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
2016.-В и п . 7 1 . - С. 58-71.

-  Публікації у збірниках конференцій:
1. Селезньова О. М. Рекомендації щодо оптимізації юридичної освіти в 

Україні в умовах глобального інформаційного простору / О. М. Селезньова // 
Іппоуаііуе ескісаііопаї ІесЬпо1о§іез: Еигореап ипіоп ехрегіепсе апсі іїз ітріетепіаііоп 
Іо іЬе 1гаіпіп§ оПа\ууегз. -  Вгаіізіауа, 81оуак КериЬІіс, 2016. -  С .198-200.

2. Селезньова О. М. Деякі узагальнення та рекомендації викладання 
навчальної дисципліни «Інформаційна безпека держави» / О. М. Селезньова // 
Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наук. конф. 
«П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2016 р.). -  Хмельницький, 
2 0 1 6 .-У  2-х ч. -  Ч. І. -  С. 74-75.

3. Селезньова О. М. Теоретичні аспекти інформаційних правовідносин: 
постановка питання / О. М. Селезньова, Ж.П. Юсип // Актуальні питання розвитку 
державності та правової системи в сучасній Україні: матеріали Міжнародної 
наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016 р.). -  Запоріжжя: Запорізький національний 
університет, 2016. -  С. 107-108.

4. Селезньова О. М. Розуміння сутності відповідальності за правопорушення 
в інформаційній сфері: питання теорії / О. М. Селезньова // Актуальні проблеми 
прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових 
реформ: збірник матеріалів Міжнародної наук. конф. (2 грудня 2016 р.). -  К.: 
Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. -  С. 197-199.

5. Селезньова О. М. Деякі теоретичні аспекти юридичної відповідальності /
О. М. Селезньова, В. В. Руданець // Теоретичний аналіз і наукові дослідження 
юридичної науки: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської 
наук. конф. (28-29 квітня 2017 р.). — Запоріжжя: Класичний приватний 
університет, 2017. -  С. 65-67.

6. Полонка І. А. Історичні аспекти розуміння співвідношення категорій 
неправомірна поведінка та правопорушення / І. А. Полонка // Пріоритетні 
завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці: збірник матеріалів 
Міжнародної наук.-практ. конф. (Університет юридичний факультет Янко 
Ссенського, Сладковічево, Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.).

7. Руснак Л. М. Перспективи розвитку медичного законодавства в Україні: 
теоретико-правові засади / Л. М. Руснак // Пріоритетні завдання та стратегії

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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розвитку юриспруденції у світовій науці: збірник матеріалів Міжнародної наук.- 
практ. конф. (Університет юридичний факультет Янко Єсенського, Сладковічево, 
Словацька Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.).

-  Інші публікації:
1. Селезньова О. М. Теоретико-мето до логічне трактування окремих 

засадничих категорій інформаційного права / О. М. Селезньова // Вісник Асоціації 
докторів філософії України. Спецвипуск «ІТ право». -  Львів, 2016. -  С .136-142.

-  щодо третього пункту зауважень:
на засіданні вченої ради 14.11. 2017 р. затверджено тему науково-дослідної 

роботи для науково-педагогічних працівників юридичного факультету «Проблеми 
розвитку правових інститутів в умовах світових процесів глобалізації», державна 
реєстрація якої передбачена до 20.12.2017 року.

-  щодо четвертого пункту зауважень:
студенти юридичного факультету беруть участь у Всеукраїнських 

конкурсах, так
-  у конкурсі «Зробимо суд кращим: адміністративні суди України та шляхи 

їх вдосконалення очима молоді» отримали диплом та іменні сертифікати 
Вінницького апеляційного адміністративного суду;

-  у конкурсі творчих робіт на тему прокурорсько-слідчої діяльності серед 
студентів, організаторами якої є Генеральна прокуратура України та Міністерство 
освіти і науки України, переможцем регіонального туру став студент 6-го курсу 
Кушнір Ярослав.

У лютому 2015 року також була проведена планова перевірка стану 
правової освіти Чернівецьким міським управлінням юстиції. Рекомендації, що 
були надані, постійно виконуються і результати висвітлюються на сайті 
університету.

На підставі матеріалів, поданих ПВНЗ «Буковинський університет» щодо 
акредитації освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) 
рівня спеціальності 081 «Право» та перевірки результатів на місці безпосередньо 
у ПВНЗ «Буковинський університет» експертна комісія встановила, що підготовка 
студентів за заявленою програмою здійснюється на належному рівні та відповідає 
сучасним вимогам.

Усі дисципліни навчального плану мають відповідне навчально-методичне 
забезпечення, яке охоплює робочі програми та тематичні плани, лекційний 
матеріал, плани семінарських занять, -тематику самостійної роботи, підручники та 
необхідну кількість навчально-методичної літератури. Випускова кафедра 
здійснює активну співпрацю зі всіма структурними підрозділами університету, які 
беруть участь у підготовці магістрів права, узгоджуючи зміст дисципліни з 
професійними компетентностями. Методичне забезпечення постійно 
оновлюється.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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Наукова та педагогічна кваліфікація кадрового складу науково-педагогічних 
працівників забезпечує навчальний процес на рівні вимог нормативних 
документів Міністерства освіти і науки. Викладачі, що забезпечують викладання 
лекційних годин дисциплін навчального плану підготовки магістрів, мають 
наукові ступені докторів або кандидатів наук.

Наявна матеріально-технічна база: навчальні площі, комп’ютерна та 
оргтехніка, фонд і читальні зали бібліотеки дозволяють забезпечити необхідні 
умови для проведення навчально-виховного процесу та науково-методичної 
роботи на належному рівні.

На підставі матеріалів, щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Право» за другим (магістерським) рівнем спеціальності 081 «Право» ГІВНЗ 
«Буковинський університет», та перевірки результатів діяльності на місці, 
експертна комісія дійшла висновку, що дана програма з ліцензованим обсягом 60 
осіб, кадрове, методичне та матеріальне забезпечення в цілому відповідає 
встановленим акредитаційним вимогам до зазначеного рівня підготовки та 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів.

Освітньо-професійна програма «Право» здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 081 “Право” може бути акредитована.

Вважаємо за необхідне висловити зауваження та пропозиції, які не входять 
до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять 
поліпшити якість підготовки фахівців.

Рекомендувати керівництву ПВНЗ «Буковинський університет»:
-  покращити та активізувати профорієнтаційну роботу для залучення 

абітурієнтів до вступу у магістратуру юридичного факультету;
-  науково-педагогічному персоналу юридичних кафедр більш активно 

підвищувати свій науковий рівень шляхом проходження стажування у 
зарубіжних ВНЗ та активізації роботи щодо публікації наукових статей у 
міжнародних наукових виданнях, в тому числі у виданнях, які включені до 
8сориз та інших науковометричних баз;

-  підвищити рівень наукової роботи студентів юридичного 
факультету за рахунок участі у Міжнародних конференціях та конкурсах 
наукових робіт;

-  вдосконалювати методичне забезпечення освітньо-професійної 
програми «Право» другого (магістерського) рівня спеціальності 081 
«Право» за рахунок видання власних навчальних посібників та підручників 
з навчальних курсів магістерської підготовки.

Н.П.Бортник, д.ю.н., професор



23

Висновок.
На підставі вказаного вище експертна комісія М ОН України дійшла 

висновку, що ПВНЗ «Буковинський університет» виконані всі умови щодо 
критеріїв акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі 
спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 
рекомендувати Державній акредитаційній комісії акредитувати освітньо- 
професійну програму «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 60 осіб.

Голова комісії:
Завідувач кафедри адміністративного 
та інформаційного права Навчально-наукового 
інституту права та психології 
Національного університету 
«Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор ' (/ Н.П.Бортник

Член комісії:
Доцент кафедри кримінального права 
Тернопільського національного 
економічного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

15 грудня 2017 року

З експертними висновками ознай ом ^^ ш ^ І^ ^ ч,г --------------------------------------------------------------------- ------------^

Президент Приватного вищого навчального заклад 
«Буковинський університет» 
кандидат економічних наук, професо -Аоя І С і

М.І. Маниліч

Ї»’838ЄІ 
КЛ "

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
освітньої діяльності 

за освітньо-професійною програмою Право 
зі спеціальності 081 Право 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Приватному вищому навчальному закладі “Буковинський університет”

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) 3 
науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, 
що мають 
науковий 

. ступінь та 
вчене 

звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

8 осіб, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, 

з них 2 осіб: 
1 -  доктор 

юридичних 
наук та 1 - 
професор

+5 / +1

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю

+ + -

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю

- - -

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ + -

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

50 89,6 +39,6

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 25 35,8 +10,8

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання - - -

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують 
формування професійних 
компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом

15 26,3 +11,3

2) практичної роботи за фахом - - -

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не 
менше трьох умов, зазначених у 
пункті 5 приміток

‘ підпункти 
1— 16 

пункту 5 
приміток

100

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук 
та вченим званням - - -

2) з науковим ступенем та вченим 
званням + + -

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., професор



3) з науковим ступенем або вченим 
званням - - -

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГ 
щодо матеріально-технічного забе 

освітньої діяльності у сфері вище

И
зпечення 
)ї освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на 
одну особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами)

- 2,4 5,7 +3,3

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

ЗО 30 -

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального 
залу

+ + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + -

4 )спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГ 
щодо навчально-методичного забе 

освітньої діяльності у  сфері ВИЩІ

И
;зпечення 
Уї освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + + -

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., профе
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Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + -

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + -

6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п’ять 

найменувань

8 +3

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається 
спільне користування базами кількома 
закладами освіти)

+ + -

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна 
інформація)

+ + -

Голова експертної комісії ^Ьо^т Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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4. Наявність електронного ресурсу 
закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін навчального 60 60
плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

Експерти:

Голова комісії:
Завідувач кафедри адміністративного 
та інформаційного права 
Навчально-наукового інституту права 
та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор ', Н.П.Бортник

\]
Член комісії:
Доцент кафедри кримінального права та процесу 
Тернопільського національного 
економічного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

15 грудня 2017 року

Маниліч

Голова експертної комісії  ̂ , Н.П.Бортник, д.ю.н., професор

З експертними висновками
Президент Приватного вищого 
«Буковинський університет» 
кандидат економічних наук,



29

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО АКРЕДИТАЦІЇ
освітньо-професійної програми Право 

спеціальності 081 Право 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Приватному вищому навчальному закладі “Буковинський університет”

Найменування показника (нормативу)
. Значення 

показника 
(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Якісні характеристики підготовки фахівців освітнього рівня «магістр»
1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, 
%

100 100

1.2. Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і 
працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не менше 
%
2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 62,5 +12,5

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90

Не передбачено 
навчальним 

планом

Не передбачено 
навчальним 

планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50

Не передбачено 
навчальним 

планом

Не передбачено 
навчальним 

планом

Голова експертної комісії Н.П.Бортник, д.ю.н., професор
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2.3. Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 62,5 +12,5

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів

+ + -

3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + -

4. Наявність органів студентського 
самоврядування

+ + -

Експерти: 

Голова комісії:
Завідувач кафедри адміністративного 
та інформаційного права 
Навчально-наукового інституту права 
та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор “ (/'С г- / Н.П.Бортник

Член комісії:
Доцент кафедри кримінального права та 
Тернопільського національного 
економічного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент

15 грудня 2017 року

процесу

.П.Олійничук

З експертними висновками
Президент Приватного вищого 
«Буковинський університет» 
кандидат економічних наук, Маниліч

Голова експертної комісії Ц̂Ьо ~ , Н.П.Бортник, д.ю.н., професор


