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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

 
1.1. Концепція розвитку та функціонування Університету 

 
Центральне місце в системі просування Національного університету 

«Одеська юридична академія» займають розробка, організація та 
проведення комунікаційної стратегії, яка тісно пов'язана з таким важливим 
напрямком управлінського маркетингу, як інноваційна діяльність, 
спрямована на дослідження та впровадження нових освітніх послуг, вихід 
на ринок з новими освітніми послугами.  

З метою забезпечення відповідності новим вимогам часу, подальшого 
зміцнення позитивного іміджу Університету розроблена Концепція 
розвитку і функціонування Університету, яка спрямована на реалізацію 
таких основних цілей:  

- визначення сучасного стану якості освітніх послуг та їх оцінки 
суспільством на підставі дослідження думок і оцінок зацікавлених осіб для 
отримання підтвердження задоволеності освітніми послугами;  

- організація і проведення заходів, в ході яких представники закладів 
вищої освіти, зацікавлені особи можуть спілкуватися з потенційними 
вступниками (дні відкритих дверей, виставки, присвячені освіті тощо);  

- розвиток закладу вищої освіти з урахуванням сучасних 
міжнародних тенденцій.  

Результатами реалізації Концепції розвитку та функціонування 
Університету є:  

● позиціонування Університету як одного з українських закладів 
вищої освіти інноваційного типу, що динамічно розвивається;  

● розвиток міжнародних і міжрегіональних зв'язків Університету за 
допомогою створення іміджу Університету, як одного з великих сучасних 
освітніх і наукових центрів України;  

● зміцнення корпоративної культури, забезпечення доступності 
інформації про події, що відбуваються в Університеті для різних цільових 
аудиторій; 

● ефективний рекламно-інформаційний супровід заходів 
всеукраїнського і міжнародного рівня, що впливають на створення іміджу 
Університету. 

1.2. Кадрова політика Університету 
Прийняття на роботу в Національний університет «Одеська 

юридична академія» науково-педагогічних працівників здійснюються на 
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основі конкурсного відбору. Вимоги до претендентів на посади науково-
педагогічних працівників визначаються Законом України «Про вищу 
освіту», вимогами ліцензійних умов до кадрового забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти, додатковими вимогами Університету, 
визначеними «Положенням про конкурсну комісію по відбору кандидатів 
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у 
Національному університеті «Одеська юридична академія», прийнятим 
Вченою радою (протокол №7 від 2.07.2016 р.), затвердженим ректором, 
розміщеним на сайті університету. Відповідність спеціальності викладача 
навчальній дисципліні ОП визначається відповідністю його спеціальності 
згідно з документами про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 
науковою спеціальністю, досвідом практичної роботи за відповідним 
фахом, проходженням науково-педагогічного стажування, наявністю 
наукових та навчально-методичних публікацій. 

Також Університетом здійснюється комплексне сприяння 
професійному розвиткові викладачів на всіх рівнях забезпечення якості 
освіти. По-перше, НУ Національний університет «Одеська юридична 
академія» забезпечує стажування працівників у дослідницьких установах, 
вищих навчальних закладах, органах публічного управління та 
адміністрування в Україні та за кордоном у відповідності до підписаних 
договорів про підвищення кваліфікації. По-друге, заохочується 
індивідуальні та колективні дослідницькі проекти, у тому числі, за участю 
міжнародних партнерських організацій. По-третє, професорсько-
викладацький склад приймає участь у конференціях, семінарах, тренінгах, 
корострокових навчальних візитах. По-четверте, заохочується 
консультування викладачами Національного університету «Одеська 
юридична академія» органів державної влади та місцевого самоврядування, 
міжнародних та громадських організацій.  

 
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 

№ п/п Показник Значення показника 

1 2 3 

1 Рівень акредитації ВНЗ IV 
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2 Кількість ліцензованих спеціальностей за: 
- початковим рівнем 
- 1 рівнем 
- 2 рівнем 
- 3 рівнем 

  
4 
11 
10 
4 

3 Кількість спеціальностей, акредитованих за: 
- початковим рівнем 
- 1 рівнем 
- 2 рівнем 
- 3 рівнем 

  
0 
4 
7 
0 

4 Контингент здобувачів вищої освіти на всіх 
курсах: навчання 
• на денній формі навчання; 
• на інших формах (заочній, дистанційній) 
навчання 

  
9980 
7968 
2015 

5 Кількість факультетів (відділень) 22 

6 Кількість кафедр (предметних комісій) 52 

7 Кількість співробітників (всього) 
• в т.ч. педагогічних 

1485 
885 

8 Серед педагогічних працівників: 

- докторів наук, професорів, осіб 93, 61 

- кандидатів наук, доцентів, осіб 406, 242 

9 Загальна /навчальна площа будівель, кв.м. 174308,68 / 84350,76 

10 Кількість посадкових місць в читальних залах 583 

11 Кількість робочих місць з ПЕОМ для здобувачів 
вищої освіти - у тому числі з виходом в Інтернет 

823 

 
1.3. Підготовка правників 

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює 
підготовку правників за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший 
спеціаліст та освітніми ступенями - молодший бакалавр, бакалавр та 
магістр, що відповідає IV-рівню акредитації. 

Для всіх освітніх ступенів спеціальності «Право» розроблені 
освітньо-професійні та освітньо-наукові програми фахівців. Навчання в 
Університеті здійснюється згідно навчальних планів, які передбачають 
підготовку фахівців за навчальними дисциплінами циклу загальної та 
професійної підготовки. 
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Навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін 
розроблені на підставі державних нормативів і стандартів, затверджених 
Міністерством освіти і науки України та інших законодавчих та 
нормативних документів. В межах циклу загальної підготовки здобувачі 
вищої освіти вивчають дисципліни, які покликані урізноманітнити та 
розширити їх кругозір, закладаючи основи суспільних знань. В межах 
циклу професійної підготовки здобувачі вищої освіти оволодівають 
знаннями з дисциплін, необхідних для їх подальшої професійної діяльності. 
Майбутні правники опановують знання під час аудиторних занять, 
самостійного вивчення дисциплін, написання контрольних, курсових та 
дипломних робіт. Останньою стадією підготовки правників є атестація 
здобувачів вищої освіти, яка встановлює відповідність обсягу знань, умінь, 
інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Головне завдання Університету - підготовка високоякісних фахівців, 
спроможних на високому професійному рівні застосовувати здобуті знання 
в усіх сферах науки і практики. У зв'язку з чим особлива увага приділяється 
практичній підготовці майбутніх фахівців, яка забезпечується: постійним 
відвідуванням студентами судових, правоохоронних органів, прокуратури, 
залученням до навчального процесу фахівців з досвідом практичної роботи, 
моделюванням судових засідань за участю студентів, які проводяться на 
базі судів за участі адвокатів, суддів. В 2019 році на базі П’ятого 
апеляційного адміністративного суду м. Одеси відкрито філії двох кафедр 
університету, а саме кафедри адміністративного та фінансового права та 
кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури.     
 

Інформація про підготовче відділення Центру організації освітньої 
підготовки та інформаційно-аналітичної роботи  

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 

Н
авчальний рік 

 
Термін підготовки 3 місяці 

 

Термін 
підготовки 3 

тижні 
Термін підготовки 6 

місяців 
Термін 

підготовки 
2 місяці 

     У
країнська мова та 
література 

А
нглійська мова 

Історія У
країни 

О
снови правознавства 

У
країнська мова 

О
снови правознавства 

У
країнська мова 

У
країнська мова та 

література 

Історія У
країни 

А
нглійська мова (курс 

підготовки до складання 
між

народного іспиту на 
рівень В2 для викладачів, 

аспірантів, студентів) 

П
раво (підготовка до 

складання ЗН
О

 для 
вступу до магістратури) 
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2014-2015 12 - 8 33 32 14 13 12 8 - - 

2015-2016 6 - 7 17 15 34 32 4 7 8 - 

2016-2017 4 3 11 51 26 38 34 4 11 10 - 

2017-2018 9 12 9 66 58 49 38 17 17 10 6 

2018-2019 17 18 17 121 106 50 43 7 7 - 14 

Всього 
слухачів 48 33 52 288 237 185 160 44 50 28 20 

 
1.4. Підготовка журналістів та PR-менеджерів 

На факультеті журналістики Національного університету «Одеська 
юридична академія» здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 
«Журналістика», освітньо-професійними програмами «Журналістика», 
«Реклама і зв’язки з громадськістю» (освітньо-кваліфікаційний рівень – 
бакалавр) та «Міжнародна журналістика» (освітньо-кваліфікаційний рівень 
– магістр). 

Викладачі, співробітники та студенти кафедри журналістики беруть 
активну участь в науковій діяльності як академії, так і на міжнародному 
рівні, виступають з доповідями на науково-теоретичних, науково-
практичних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

За 2019 рік з тематики наукового дослідження колективом кафедри 
журналістики  видано 1 зарубіжну монографію, 5 навчальних посібників, 
опубліковано понад 80 науково-теоретичних та науково-методичних праць. 

У 2018-2019 навчальному році кафедрою журналістики було 
проведено VI Міжнародну науково-практичну конференцію молодих 
вчених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід», у роботі якої 
взяли участь понад 100 учасників як з різних регіонів України (Одеса, Київ, 
Запоріжжя, Львів, Кам’янець-Подільський, Харків, Луцьк, Маріуполь, 
Суми, Дніпро, Івано-Франківськ, Миколаїв, Острог, Черкаси, Херсон), так і 
з-за кордону (Польща, Німеччина), ХІ Міжнародний молодіжний 
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фестиваль соціальної реклами «Інший погляд», в якому взяли участь понад 
350 студентів із різних регіонів України. 

Протягом 2018-2019 н.р. викладачі факультету журналістики взяли 
участь у понад 17 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 
а також пройшли підвищення кваліфікації шляхом участі у міжнародних 
літніх школах, семінарах, зокрема:  

Університет Катанії, Італія. Літня школа з питань Європейської 
безпеки тема: ‘In the crosshairs of great powers? Russia’s strategy in the 
contested EU-Russia Neighborhood’ 

Університет Йени, Німеччина. Літня Школа “Building Capacities for 
the Development of Peaceful Communities” 

Університет Джорджа Вашингтона, США. Конференція PONARS, 
Eurasia Annual Policy Conference,  

Європейська Комісія, Брюсель, Бельгія, Міжнародна конференція 30 
Years of Jean Monnet Activities: EU Studies in Digital Age тощо. 

Факультет журналістики бере активну участь у реалізації 
міжнародних проектів за підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини (проект «MeDiaPLUR»), Управління Верховного Комісара з 
прав людини ООН («Мова ворожнечі в медіа південного регіону України), 
Жана Моне (Jean Monnet Project 2018-2020 Policy debate with academic 
world ‘Building resilient states and societies: The EU’s response to new security 
challenges in the European Neighborhood area’, фінансується Європейською 
Комісією, програма Еразмус+; Jean Monnet Project 2019-2021 Policy debate 
with academic world ‘The EU’s cyber security and digital diplomacy: 
strengthening the bridge between research and policy’, фінансується 
Європейською Комісією, програма Еразмус+). 

При факультеті журналістики діють:  
● лабораторія журналістської творчості TRoom;  
● навчально-науковий центр систем та засобів соціальних 

комунікацій;  
● навчальні гуртки з відеоблогінгу, фотожурналістики, реклами 

та піар, медіадизайну, медіаграмотності; 
● студентські редакції видань (газети «Овсянка, сер!», журнал 

«E-note»); 
● студентське радіо. 
Окрім того, студенти факультету журналістики беруть активну 

участь в міжнародних заходах, літніх школах, медіафорумах, фестивалях, 
дебатних турнірах та створюють власні журналістські, рекламні та ПР-
проекти.  
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1.5. Підготовка психологів, політологів та соціологів 
З моменту створення факультет психології, політології та соціології 

став одним із найпрестижніших не тільки в Одесі, а й в країні в цілому. 
Навчальна програма на факультеті орієнтована на прикладні дисципліни, 
найкращі студенти факультету проходять практику у Верховній Раді 
України. 

Факультет здійснює підготовку спеціалістів за напрямами 
«політологія», «психологія» та «соціологія», освітньо-кваліфікаційним 
рівнем — бакалавр, магістр денної та заочної форм навчання на бюджетній 
та контрактній основі.  

На факультеті проводяться щорічні наукові заходи: 
Міждисциплінарні науково-практичні конференції, Національні Конвенти 
Міжнародної асоціації студентів політичної науки (IAPSS-Україна). З 
метою науково-прикладного аналізу проблемних питань щодо організації 
та здійснення психологічної роботи в умовах школи 18 грудня 2019 року 
відбувся науково-практичний семінар та психологічна майстерня для 
шкільних психологів міста Одеса за темою «Актуальні питання 
психологічного супроводу в сучасній школі». 

На факультеті психології, політології та соціології видаються фахові 
видання з політології та філософії. Журнал «Актуальні проблеми філософії 
та соціології» внесено до науковометричної бази «Index Copernicus» 
(Польща). Співробітники факультету психології, політології, та соціології є 
членами Правління Соціологічної асоціації України, входять до складу 
науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України з 
соціальних наук та журналістики, виступають політичними експертами в 
засобах масової інформації. 

Спільно з Північно-Західним університетом (м. Чикаго) було 
проведено соціологічне дослідження серед студентів НУ «ОЮА» (лютий 
2019 р.).  

Факультет є колективним членом Міжнародної асоціації студентів 
політичної науки та Соціологічної асоціації України.  

6 травня 2019 року на факультеті психології, політології та соціології 
спільно з Агентством США з міжнародного розвитку – Програмою USAID 
Рада було проведено Парламентську дискусію на тему «Відповідальний, 
підзвітний, демократичний парламент: як це?».  

На постійній основі факультет взаємодіє з Одеським відділенням 
ВГО «Комітет виборців України», ГО Південноукраїнський центр етнічних 
та політичних досліджень «ЛАД», іншими інститутами громадянського 
суспільства, політичними партіями та мас-медіа (ТК «Репортер», «Думская 
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ТВ», «Перший міський», «Академія». Щорічно для студентів факультету 
проводяться екскурсії до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України. 

На базі факультету було створено філософський кіноклуб, де всі 
бажаючі мають можливість переглянути та винести на обговорення 
запропоновані фільми, та студентський дискусійний клуб факультету 
психології, політології та соціології «Дзеркало», де юні політологи мають 
змогу обговорити найактуальніші проблеми сучасної політики. 

1.6. Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності та 
інформаційних технологій 

У 2019 році освітня діяльність Університету також була спрямована 
на підготовку фахівців з питань інтелектуальної власності та інформаційно-
аналітичної діяльності за відповідними освітніми програмами освітнього 
ступеня «магістр» спеціальностей «Менеджмент», «Право» та «Системний 
аналіз».  

У сфері охорони інтелектуальної власності та інформаційно-
аналітичної діяльності за звітний період науково-педагогічними 
працівниками Інституту розроблено теоретико-концептуальні засади 
охорони та комерціалізації результатів інтелектуальної  діяльності, 
інноваційного розвитку національної економіки в умовах поглиблення 
євроінтеграційних процесів, досліджено вплив соціальних, політичних, 
економічних та інших чинників на ефективність рівня дотримання прав 
інтелектуальної власності в Україні фізичними та юридичними особами, 
вироблено  рекомендації щодо зменшення показників порушення прав 
інтелектуальної власності в Україні, засоби дієвої боротьби з 
контрафактною продукцією, а також теоретико-концептуальні засади 
нового сучасного напряму розвитку теорії менеджменту - системного 
бізнес-інжинірингу процесно-орієнтованих систем менеджменту 
підприємств на основі концепції інжинірингового агрегування. 

В контексті підготовки фахівців для сфери охорони інтелектуальної 
власності та інноваційної діяльності Університет є організатором 
Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Проблеми підготовки 
фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та 
інноваційної діяльності в Україні» та Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному 
розвитку економіки». Також, з метою розвитку людських ресурсів у сфері 
інтелектуальної власності для здобувачів вищої освіти було організовано та 
проведено «Тиждень заходів, присвячених Всесвітньому дню 
інтелектуальної власності». Результати наукових досліджень викладачів 
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кафедри менеджменту та інформаційних технологій, яка є випусковою зі 
спеціальності 124 «Системний аналіз», знайшли своє відображення у 
щорічному Міжнародному науково-практичному семінарі «Економічна 
безпека держави і науково-технічні аспекти її забезпечення», Науково-
практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті», ХІІ та XІІІ 
Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації», 
X Всеукраїнській науково – практичній конференції «Сучасні   підходи до 
управління  підприємством», І Міжнародній науково-практичній 
конференції «Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, 
бізнес». 

Спільно з іншими навчальними закладами та організаціями 
Університет бере активну участь у заходах Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності щодо розробки університетської політики у 
сфері інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю в 
університетах та наукових установах України. 

При випускових кафедрах працюють студентські наукові гуртки з 
актуальних проблем цивільного права, інтелектуальної власності на базі 
яких готуються виступи на наукових конференціях, студентські наукові та 
конкурсні роботи для участі у Всеукраїнській олімпіаді з права 
інтелектуальної власності тощо. Зокрема, студент освітньої програми 
«Інтелектуальна власність» спеціальності 081 «Право» Кривенко Сергій 
Андрійович у 2019 році став переможцем ІІ туру Всеукраїнської олімпіади 
з інтелектуальної власності, яка проводилась на базі Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

1.7. Центр кібербезпеки та інформаційних технологій 
Підготовка ІТ-спеціалістів на факультеті кібербезпеки та 

інформаційних технологій здійснювалась за 3 спеціальностями: «121 
Інженерія програмного забезпечення», «122 Комп’ютерні науки», «125 
Кібербезпека». На факультеті навчаються 73 студенти. 

Підготовка відбувається в межах навчального, позанавчального 
процесу та проведення наукових заходів. Навчальний процес здійснюється 
в межах лекційних, практичних та лабораторних занять відповідно до 
стандартів освіти за вказаними спеціальностями.  

У позанавчальний процес проводяться майстер класи та лекції від 
провідних практиків в ІТ-сфері, за допомогою яких здійснюється 
підвищення кваліфікації викладачів та студентів. Так, наприклад, 23 грудня 
2019 року був проведений майстер клас від Максима Сафтюка RND 
Engineer на тему: «Бази даних, основні правила зберігання та захисту 
інформації». 
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6 листопада 2019 року була проведена лекція від начальника 
Причорноморського управління департаменту кіберполіція на тему 
«Кіберполіція – головний суб’єкт протидії кіберзлочинність» 

У контексті наукових заходів варто зазначити, що 29 листопада 2019 
році була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція на 
тему: «Кібербезпека в сучасному світі: актуальні виклики». Студенти 
також беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт. Так, факультет кібербезпеки та інформаційних технологій був 
представлений науковий проект на тему: «Проблема атак на базові станції 
мобільного зв’язку». 

1.8. Діяльність юридичної клініки Університету 
В умовах сучасного життя кожен з нас хоче бути впевненим в тому, 

що він не самотній, що є люди, які можуть надати допомогу в складних 
життєвих ситуаціях, тому Юридична клініка Національного університету 
«Одеська юридична академія» готує кваліфікованих юристів, які завжди 
готові надати юридичну допомогу кожному, хто її потребує. 

Щорічно студентами-клініцистами та кураторами Юридичної клініки 
надається юридична допомога понад 4000 громадянам України, інших 
країн та особам без громадянства. 

За 2019 рік до Юридичної клініки звернулося за правовою 
допомогою - 4508 осіб. 
     Прийом громадян проводять студенти та аспіранти під керівництвом 
кураторів. За 2019 рік було залучено понад 868 студентів. Одночасно в 
Юридичній клініці працює 15 консультаційних груп, що складаються з 
консультанта і помічників консультантів. Консультант - студент старшого 
курсу, помічники консультантів - студенти молодших курсів і юридичний 
коледж. Така кількість консультаційних груп дозволяє за годину прийняти 
від 15 до 30 відвідувачів. 

Варто відзначити, що Юридична клініка співпрацює з Науково-
практичною колегією Консультативно-дискусійного клубу нотаріату. 
Кожен 1-й, 3-й понеділок місяця в Юридичній клініці проводять прийом 
громадян практикуючі нотаріуси. За 2019 рік за консультацією до 
нотаріусів звернулося 234 громадян. 

З метою підвищення рівня правового інформування на базі 
Юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична 
академія» у жовтні 2019 був створений юридичний клуб «Pro bono». 

Юридичний клуб «Pro bono» - об'єднання студентів, які займають 
активну правову позицію, небайдужі до майбутнього України як правової 
та демократичної держави, бажають брати участь в удосконаленні 
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нормативно-правової бази, спілкуватися і обмінюватися досвідом з 
колегами, підтримувати на рівні свою кваліфікацію в освоєнні цієї гідної 
професії.  

Протягом роботи юридичного клубу студенти брали участь в 
захоплюючих тренінгах, відвідали майстер-класи кураторів Юридичної 
клініки, екскурсії в Управління Державного архітектурно-будівельного 
контролю Одеської міської ради, в П'ятий апеляційний адміністративний 
суд, були присутні на судових засіданнях, а також на процедурі введення в 
експлуатацію будівельного об'єкта за адресою: вул. Михайлівська, 8, секція 
7 і брали участь в огляді об'єкта. 

  Засідання юридичного клубу проводяться щопонеділка о 16:00, за 
адресою Черняховського, 2 (Юридична клініка Національного університету 
«Одеська юридична академія»). За період роботи юридичного клубу «Pro 
bono» було залученно 116 студентів. 

Крім того, у вересні 2019 року, між Національним університетом 
«Одеська юридична академія» та компанією ZakonOnline був підписаний 
меморандум про отримання вільного доступу до нормативно-правової бази 
даних сайту для студентів і співробітників Університету, яка забезпечить 
отримання необхідних навичок в сфері юриспруденції для надання 
правової допомоги та вирішенні питань наших громадян. Таким чином 
була оптимізована робота з процесуальними документами. 
 

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
 

2.1. Профорієнтаційна робота 
Одним із пріоритетних завдань сучасної освіти в умовах модернізації 

є підготовка вступника до усвідомленого професійного вибору. Саме тому 
професійній орієнтації в Університеті відводиться нова пріоритетна роль - 
створення умов для психолого-педагогічної підтримки вступників у їх 
професійному самовизначенні, допомоги у виявленні професійних 
інтересів, схильностей, визначення реальних можливостей в освоєнні тієї 
чи іншої професії, успішної соціалізації в суспільстві та активної адаптації 
на ринку праці.  

Головним заходом у період вступної кампанїї є проведення Дня 
відкритих дверей. Для вступників діє безкоштовний Центр консультативної 
допомоги, фахівці якого надають інформаційну та консультативну 
допомогу абітурієнтам під час вступної кампанії. Особлива увага 
приділяється своєчасному та повному висвітленню інформації для 
абітурієнтів на сайтах Університету, факультетів і структурних підрозділів, 
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а також проведення рекламно-інформаційної профорієнтаційної діяльності 
у засобах масової інформації. 

Основним методом профорієнтаційної роботи в Університеті з 
учнями залишаються ознайомчі інтерактивні лекції. Головною метою 
профорієнтаційної роботи, звичайно ж, є допомога вступникам з вибором, 
як профілю навчання, так і подальшої професійної діяльності. 

Професійне самовизначення, вільний, але при цьому свідомий вибір, 
який може спиратися на цілком ґрунтовні аргументи - все це і є цілями 
роботи з профорієнтації. 

2.2. Галузі і спеціальності підготовки фахівців 

● Підготовка бакалаврів за 11  спеціальностями у 7 галузях знань; 
● Підготовка магістрів за 10 спеціальностями у 8 галузях знань; 
● Підготовка молодших спеціалістів за 2 спеціальностями у 2 галузях 

знань; 
● Підготовка молодших бакалаврів за 4 спеціальностями у 4 галузях 

знань. 

№ Код та найменування спеціальності Галузь знань 

БАКАЛАВР 
(1-4 курс денної форми навчання/ 1-5 курс заочних форми навчання) 

1 081 «Право» 08 Право 

2 293 «Міжнародне право» 29 Міжнародні відносини 

3 073 «Менеджмент» 07 Управління та 
адміністрування 

4 052 «Політологія» 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

5 053 «Психологія» 

6 054 « Соціологія» 

7 061 «Журналістика» 06 Журналістика 

8 121 «Інженерія програмного забезпечення» 12 «Інформаційні технології» 

9 122 «Комп’ютерні науки» 

10 125 «Кібербезпека» 

11 035 «Філологія» 03 Гуманітарні науки 

МАГІСТР 
( 1-2 курси денної та заочної форми навчання) 

1 081 «Право» 08 Право 

2 293 «Міжнародне право» 29 Міжнародні відносини 
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3 073 «Менеджмент» 07 Управління та 
адміністрування 

4 052 «Політологія» 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

5 053 «Психологія» 

6 054 « Соціологія» 

7 061 «Журналістика» 06 Журналістика 

8 281 «Публічне управління та адміністрування» 28 Публічне управління та 
адміністрування 

9 262 «Правоохоронна діяльності» 26 Цивільна безпека 

10 124 «Системний аналіз» 12 «Інформаційні технології» 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

1 081 «Право» 08 Право 

2 182 «Технології легкої промисловості» 18 Виробництво та технології 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 

1 081 «Право» 08 Право 

2 061 «Журналістика» 06 Журналістика 

3 125 «Кібербезпека» 12 «Інформаційні технології» 

4 053 «Психологія» 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

 

 

2.3. Формування контингенту здобувачів 
Національний університет «Одеська юридична академія» є провідним 

закладом вищої освіти на Півдні України та є спадкоємцем славних 
традицій Одеської школи права. Університет у повному обсязі забезпечує 
виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки 
фахівців. 

Організація прийому на навчання до Національного університету 
«Одеська юридична академія» здійснювалась при суворому дотриманні 
чинного законодавства та відповідно до затверджених правил прийому. 
Скарг щодо порушення правил прийому не було. 

 
Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 

спеціальністю «Право» в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» 
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№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 8061 

 денна форма  6829 

 в т.ч. за державним замовленням  1810 

 заочна форма 1232 

 в т.ч. за державним замовленням  46 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

757 

 Денна форма 552 

 Заочна форма  202 
 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Правознавство» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 123 

 денна форма  0 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

 заочна форма 123 

 в т.ч. за державним замовленням  13 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

75 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  75 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Політологія» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 88 

 денна форма  88 
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 в т.ч. за державним замовленням  24 

 заочна форма 0 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Соціологія» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 77 

 денна форма  77 

 в т.ч. за державним замовленням  28 

 заочна форма 0 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Психологія» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 110 

 денна форма  110 

 в т.ч. за державним замовленням  10 

 заочна форма 0 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 0 
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прийнятих за скороченим терміном навчання  

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Менеджмент» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 144 

 денна форма  65 

 в т.ч. за державним замовленням  7 

 заочна форма 79 

 в т.ч. за державним замовленням  1 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Журналістика» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 247 

 денна форма  232 

 в т.ч. за державним замовленням  46 

 заочна форма 15 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

1 

 Денна форма 1 

 Заочна форма  0 
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Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 345 

 денна форма  61  

 в т.ч. за державним замовленням  9 

 заочна форма 284 

 в т.ч. за державним замовленням  120 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Міжнародне право» в Національному університеті 

«Одеська юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 114 

 денна форма  111 

 в т.ч. за державним замовленням  9 

 заочна форма 3 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 
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Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Правоохоронна діяльність» в Національному університеті 

«Одеська юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 572 

 денна форма  298 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

 заочна форма 274 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 

 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 8 

 денна форма  7 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

 заочна форма 1 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 
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Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Комп’ютерні науки» в Національному університеті 

«Одеська юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 1 

 денна форма  1 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

 заочна форма 0 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 
 
 

Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Кібербезпека» в Національному університеті «Одеська 

юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 69 

 денна форма  65 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

 заочна форма 4 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

8 

 Денна форма 8 

 Заочна форма  0 
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Показники формування контингенту здобувачів за напрямом та 
спеціальністю «Консолідована інформація» в Національному університеті 

«Одеська юридична академія» 

№ Показники  2019-2020 н.р. 

1 Навчаються, всього (осіб) в т.ч.: 21 

 денна форма  21 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

 заочна форма 0 

 в т.ч. за державним замовленням  0 

2 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
прийнятих за скороченим терміном навчання  

0 

 Денна форма 0 

 Заочна форма  0 

 
2.4. Результати вступної кампанії 2019 року 

Результати прийому на навчання за денною формою у 2019  
навчальному році: 

 Бюджет Контракт Всього 

Бакалавр 183 1222 1405 

Магістр 320 418 738 

Молодший спеціаліст 15 687 702 

Всього 518 2327 2845 

Результати прийому на навчання за заочною формою у 2019 
навчальному році: 

 Бюджет Контракт Всього 

Бакалавр 0 284 284 

Магістр 41 474 515 

Молодший спеціаліст 0 9 9 

Всього 41 767 808 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА, ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
 

3.1. Розробка, впровадження та вдосконалення освітніх програм 
підготовки фахівців 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на 
ринку професійних послуг, обумовлює необхідність розроблення нових та 
перегляд існуючих освітніх програм.  

Перегляд та вдосконалення освітніх програм проводиться на підставі 
систематичного моніторингу ринку працевлаштування, потреб у фахівцях 
певної категорії; врахування пропозицій та очікувань роботодавців від 
майбутніх фахівців, активної співпраці зі стейкхолдерами. 

Особлива увага при перегляді та оновленні програм приділяється 
позиції здобувачів вищої освіти щодо змісту як освітньої програми, так і 
окремих дисциплін. Активна робота Студентської ради, обрання до її 
складу представників здобувачів освіти, які навчаються за різними 
освітніми програмами, проведення анкетування, дають можливість 
удосконалювати освітні програми, налагоджувати тісну співпрацю між 
здобувачами та науково-педагогічними працівниками. 

Організований зворотній зв’язок зі студентами з метою вивчення 
потреб студентів та аналізу задоволеності рівнем навчання та викладання 
також збір та аналіз інформації щодо: мотивації, оцінки рівня викладання 
та навчання; показники успішності; рівень задоволеності програмами; 
доступність навчальних ресурсів та послуг з підтримки здобувачів вищої 
освіти, у тому числі, послуг, які розвивають соціальні навички. 

Заклад вищої освіти при розробленні освітніх програм самостійно 
визначає перелік і зміст компонентів освітніх програм. Відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» освітні програми та навчальні плани 
для кожного рівня вищої освіти та спеціальності затверджує Вчена рада 
Університету. 

3.2 Практична та самостійна підготовка здобувачів вищої освіти 
Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом 

проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях 
згідно з укладеними Національним університетом «Одеська юридична 
академія» договорами або у його структурних підрозділах, що 
забезпечують практичну підготовку, у тому числі в Юридичній клініці 
Університету. 
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Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності 
під керівництвом науково-педагогічного персоналу та спеціаліста з 
відповідної бази практики. 

Програма практичної підготовки затверджується випусковою 
кафедрою, терміни її проведення визначаються навчальним планом. 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують 
про виконання програми практики, у тому числі індивідуального завдання, 
шляхом підготовки та подання керівнику практики від кафедри звіту про 
проходження практики, що включає щоденник практики, робочі записи під 
час її проходження, відгук керівника від бази практики з оцінкою роботи 
здобувача вищої освіти під час виконання програми практики, а також інші 
звітні документи. 

Керівники структурних підрозділів Університету та керівники 
практики від кафедри зобов’язані забезпечити здобувачів вищої освіти 
направленнями на відповідну базу практики та індивідуальним завданням, 
а також контролювати прибуття на базу практики та повне її проходження.   

База практики зобов’язана, згідно з укладеними з Університетом 
договорами, створити належні умови для проходження практики на 
виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

 
Бази практичної підготовки здобувачів вищої освіти  

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 
Види практики і термін 
проведення 

Основні бази практики 

1. Ознайомча / ІІІ тижні Національний університет «Одеська юридична 
академія» 

2. Навчальна / IV тижні 1. Одеська міська рада 
2. Органи прокуратури 
3. Пенсійний фонд України 
4. Нотаріат 
5. Адвокатура 
6. Юридична клініка Національного університету 

«Одеська юридична академія 
7. Територіальні управління Міністерство юстиції 

України  
8. Державна кримінально-виконавча служба 
9.  Державна судова адміністрація та суди 
10. Державна установа «Центр пробації» 
11. Координаційний центр з правової допомоги 
12. Державна міграційна служба України 
13. Прес-центр Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
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3. Виробнича / V тижнів 1. Органи місцевого самоврядування 
2. Органи прокуратури 
3. Пенсійний фонд України 
4. Нотаріат 
5. Адвокатура 
6. Юридична клініка Національного університету 

«Одеська юридична 
 академія 
7. Територіальні управління Міністерство юстиції 

України  
8. Державна кримінально-виконавча служба 
9. Державна судова адміністрація та суди 
10. Державна установа «Центр пробації» 
11. Координаційний центр з правової допомоги 
12. Державна міграційна служба України 
13. Департамент кіберполіції Національної поліції 

України 
14. Національна поліція України 
15. Управління архітектурно-будівельного контролю 

Одеської міської ради 
16. Державна фіскальна служба України 
17. Митниця Державної фіскальної служби України. 
18. Телевізійні канали 
19. Видавництва 

4. Переддипломна / V тижнів 1.Органи місцевого самоврядування 
2. Органи прокуратури 
3.Пенсійний фонд України 
4.Нотаріат 
5.Адвокатура 
6.Юридична клініка Національного університету 
«Одеська юридична 
 академія 
7. Територіальні управління Міністерство юстиції 
України  
8. Державна кримінально-виконавча служба 
9. Державна судова адміністрація та суди 
10. Державна установа «Центр пробації» 
11. Координаційний центр з правової допомоги 
12. Державна міграційна служба України 
13. Департамент кіберполіції Національної поліції 
України 
14. Національна поліція України 
15. Управління архітектурно-будівельного контролю 
Одеської міської ради 
16. Державна фіскальна служба України 
17. Митниця Державної фіскальної служби України. 
18. Телевізійні канали 
19. Видавництва 
20. Прес-центр Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
21. Юридична практика на підприємствах  
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3.3. Підготовче відділення 

Станом на кінець 2019 року, Підготовче відділення Центру 
організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи 
провело якісне оновлення навчальних програм з метою покращення якості 
освітньої підготовки для майбутніх здобувачів освіти, організували 
профорієнтаційну роботу серед загальноосвітніх навчальних закладів з 
метою поглибленого ознайомлення можливих слухачів з наявними 
напрямами та спеціальностями у Національному університеті «Одеська 
юридична академія». Також були здійснені заходи для збільшення кількості 
потенційних слухачів підготовчих курсів для вступників коледжів та 
закладів вищої освіти.  

За поточний рік були виконані наступні задачі:  
1. Участь у підготовці до дня відкритих дверей Університету; 
2. Організація та контроль проведення профорієнтаційних заходів,  

розробка плану, графіку та концепції проведення профорієнтаційних робіт 
для учнів шкіл у м. Одеса та Одеській області; 

3. Підготовка інформаційних листів у міські та районні 
загальноосвітні навчальні заклади з метою ознайомлення учнів про наявні 
підготовчі курси на базі Університету; 

4. Оновлення робочих програм з навчальних дисциплін для 
забезпечення проведення підготовчих курсів, що організовуються 
Підготовчим відділенням ЦООПІАР; 

5. Організація та проведення відкритих лекцій науково-
педагогічними та педагогічними працівниками  Університету в різних 
містах України; 

6. Здійснення рекламно-інформаційних оголошень у засобах масової 
інформації, підготовка інформаційного банеру для офіційного сайту 
Університету та постійна публікація рекламних постів у різних соціальних 
мережах; 

7. Організація проведення безкоштовного пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання для учнів 11 класів із наступних дисциплін: 
українська мова та література, історія України та англійська мова; 

8. Організація екскурсій Університетом для слухачів підготовчих 
курсів, які передбачають відвідування Музею рідкісної книги, Музею 
холодної та вогнепальної зброї, криміналістичної лабораторії, а також 
Центру тестування та поліграфічних досліджень; 

9. Забезпечення сертифікатами слухачів, що підтверджують 
проходження підготовчих курсів на базі Університету. 
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3.4.  Відділ тестології 
З метою підготовки здобувачів вищої освіти до зовнішнього 

незалежного оцінювання та формування навичок проходження тестування 
впроваджені комп’ютерні технології у навчальний процес. 

Фахівці відділу тестології продовж навчального року співпрацюють з 
професорсько-викладацьким складом кафедр щодо удосконалення банку 
тестових завдань з навчальних дисциплін, здійснюють підготовку та 
поточний контроль за проведенням семестрових екзаменів, атестації 
здобувачів вищої освіти у формі комп’ютерного тестування:   

● здійснено оновлення і формування банку тестових завдань з 
дисциплін для проведення семестрових екзаменів з використанням 
технологій тестового контролю, що виносяться на літню екзаменаційну 
сесію 2018-2019 н.р.: «Історія держави і права України», «Судові та 
правоохоронні органи», «Соціально-політичні процеси», «Земельне право», 
«Конституційне право», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», 
«Право інтелектуальної власності», «Цивільне право», «Цивільне та 
сімейне право», «Господарське право», «Кримінальне право»; 

● здійснено формування банку тестових завдань  для проведення 
атестації здобувачів вищої освіти. 

● забезпечено проведення тестового комп’ютерного контролю знань 
здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях з 
дисциплін, які виносяться на ЗНО; 

● створено умови здобувачам вищої освіти для самоконтролю і оцінки 
рівня своїх знань у формі комп’ютерного тестування з дисциплін, які 
виносяться на ЗНО; 

● проведено атестацію здобувачів вищої освіти серед студентів IV 
курсу денної форми навчання та V курсу заочної форми навчання у формі 
комп’ютерного тестування; 

● здійснено оновлення банку тестових завдань з дисциплін для 
проведення семестрових екзаменів, що виносяться на зимову 
екзаменаційну сесію 2019-2020 н.р., з використанням технологій тестового 
контролю; 

● забезпечено контроль та проведення екзаменів у формі 
комп’ютерного тестування з навчальних дисциплін для здобувачів вищої 
освіти:  

● 1 курсу – «Історія держави і права зарубіжних країн»;  
● 2 курсу – «Земельне право», «Трудове право», «Адвокатура 

України»; 
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● 3 курсу – «Цивільне право», «Кримінальне право», «Право 
інтелектуальної власності». 

Навички проходження тестів, отримані в період навчання в вищому 
навчальному закладі освіти, важливий етап підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

3.5. Якість вищої освіти 
Внутрішнє забезпечення якості освіти у НУ «ОЮА» здійснюється 

Відділом оцінювання якості освіти, кафедрами  Центру організації 
освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи, факультетами, 
органами студентського самоврядування та академічними групами. 

З метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення 
сприятливого й ефективного навчального середовища для здобувачів вищої 
освіти проводиться регулярний моніторинг, перегляд і доопрацювання 
навчальних програм та робочих програм навчальних дисциплін, відповідно 
до Положення про освітні програми Національного університету «Одеська 
юридична академія», прийнятого рішенням Вченої ради НУ «ОЮА» від 
02.07.2016 р., протокол No 7. Встановлено, що перегляд освітніх програм з 
метою їх удосконалення здійснюється у формах оновлення або 
модернізації. Освітні програми щорічно оновлюється в частині всіх 
компонентів, крім місії (цілей) і програмних навчальних результатів. 

Використовуються різні методи збору інформації (на рівні кафедри, 
Центру організації освітньої підготовки і інформаційно-аналітичного 
забезпечення, факультету, академічної групи), опрацьовується інформація, 
отримана з екзаменаційних відомостей, журналу академічної групи. Органи 
самоврядування за власною ініціативою проводять опитування здобувачів 
вищої освіти щодо якості навчання, а також викладачі самостійно 
проводять опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін. 

Студентоцентрований підхід під час вибору методів навчання і 
викладання у ЗВО полягає, зокрема, у проведенні зі здобувачами вищої 
освіти організаційних зборів (зустрічей), на яких визначаються пропозиції 
щодо змісту освітніх програм, а також у залученні здобувачів освіти у 
робочі групи щодо їх розробки. 

Також питома увага приділяється питанню протидії порушенням 
академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, зокрема 
застосовуються: контроль завідувача кафедрою, керівників  
кваліфікаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо правильного 
оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, 
тверджень, відомостей тощо; перевірка кваліфікаційних робіт на предмет 
академічного плагіату; експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за 
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допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного 
плагіату в кваліфікаційних роботах, матеріалах, поданих для публікації у 
періодичних і неперіодичних наукових виданнях, рефератах тощо. 

3.6. Курс лекцій на іноземній мові 
Впроваджена раніше процедура перезарахування балів (за 

національною шкалою та шкалою 100-та балів), які здобувачі вищої освіти 
отримали під час складання заліково-екзаменаційної сесії на англійському 
потоці до додатку диплома бакалавра, сприяє розвитку академічної 
мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти Університету, та 
залучення іноземних громадян до участі в освітньому процесі 
Університету. У результаті чого зазначена процедура отримує подальший 
розвиток та застосовується і в 2019-2020 навчальному році також. 
Відповідно, з метою забезпечення якісного функціонування процедури 
перезарахування балів (за національною шкалою та шкалою 100-та балів), 
які здобувачі вищої освіти отримали під час складання заліково-
екзаменаційної сесії на англійському потоці до додатку диплома бакалавра, 
до навчального плану курсу лекцій з юридичних дисциплін, які 
викладаються англійською мовою, навчально-методичним відділом 
Університету були внесені зміни, що відповідають навчальним планам усіх 
навчальних структурних підрозділів Університету (введення нових 
дисциплін юридичного профілю з необхідною кількістю кредитів ECTS). 

З 01 жовтня 2019 р. по 10 грудня 2019 р. у Національному 
університеті «Одеська юридична академія» на базі факультету міжнародно-
правових відносин проводився курс лекцій з юридичних дисциплін 
англійською мовою для здобувачі вищої освіти 1, 2, 3 і 4 курсів всіх 
навчальних структурних підрозділів денної форми навчання і для студентів 
2 і 3 курсів Юридичного коледжу Університету.  

228 здобувачів вищої освіти були зараховані на курс лекцій з 
юридичних дисциплін в цьому навчальному році. В результаті 
неуспішності 30 студентів були відраховані. Таким чином, вивчення 
факультативу з юридичних дисциплін англійською мовою продовжують 
198 студента. З них: 

● 97 студентів претендують на отримання сертифікату з 
відзнакою (всі предмети складені на 90 та більше балів): 1 курс – 25; 
2 курс – 20; 3 курс – 29; 4 курс – 23; 

● 101 – сертифікати без відзнаки (бали 60-90): 1 курс – 33; 
2 курс – 32; 3 курс – 15; 4 курс – 21.  
Студенти прослухали 16 юридичних дисциплін англійською мовою.  
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1 курс (4 предмети) – «Загальнотеоретична юриспруденція», «Історія 
держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн» та 
«Основи римського приватного права».  

2 курс (4 предмети) – «Конституційне право», «Основи економічної 
теорії», «Екологічне право» та «Трудове право».  

3 курс (4 предмети) – «Господарське право», «Адміністративне 
право», «Право інтелектуальної власності» та «Кримінальне право».  

4 курс (4 предмети) – «Кримінологія», «Цивільний процес» та «Право 
Європейського Союзу», «Кримінальний процес».  

У навчальному плані англійського потоку на 2019-2020 навчальний 
рік для всіх вищеперерахованих навчальних дисциплін виділено від 3,0 до 
8,0 кредитів ECTS та передбачено вид контролю, який закінчується 
складанням іспиту по кожному з них. Відповідно до навчального плану 
обсяг кредитів ECTS на І семестр 2019-2020 н.р. дорівнює 60 (половина 
кредитів, які виділено для отримання диплома бакалавра). 

Визначальним моментом факультативу для вивчення юридичних 
дисциплін англійською мовою є проведення лекцій іноземними лекторами, 
що дає можливість кожному з наших студентів отримати корисний досвід 
як у спілкуванні англійською мовою, так і у вивченні міжнародного устрою 
в сфері права і політики. Так, з 29 по 31 жовтня 2019 року професор 
Колумбійського університету Джордж Берман прочитав курс лекцій з 
«Конкурентного права США» (USA Competition policy) для студентів, що 
вивчають юридичні дисципліни англійською мовою. 

3.7. Система контролю успішності здобувачів вищої освіти 
Головна мета Університету - підготовка висококваліфікованих, 

сучасних, компетентних фахівців, орієнтованих на успіх в житті, здатних 
позитивно впливати на українське суспільство та реалізовуватися в 
національному та європейському просторі; реалізація низки проектів у 
галузі освіти, науки, культури, спорту.  

Визнаючи важливість якості освіти і керуючись політикою і 
стратегією в сфері якості, Національний університет «Одеська юридична 
академія» безперервно удосконалює внутрішню систему забезпечення 
якості освітньої діяльності. На виконання статті 16 Закону України «Про 
вищу освіту» система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
передбачає здійснення в Університеті таких процедур і заходів: 

➢ Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних 
занять педагогічними та науково-педагогічними працівниками. Основне 
завдання поточного контролю - перевірка рівня підготовки здобувачів до 
виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю - 
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забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та здобувачами у 
процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 
здобувача. Особливою формою поточного контролю є рубіжний контроль. 

➢ Рубіжний контроль як форма поточного контролю 
виставляється викладачем, який проводить практичні заняття, на основі 
поточних оцінок здобувача та за умов відсутності пропусків занять без 
поважної причини. Атестаційна оцінка визначається на основі обчислення 
середньої арифметичної оцінки здобувача з округленням до цілої. 

➢ Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 
навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених 
етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 
здобувачів вищої освіти. 

➢ Семестровий контроль проводиться у формах семестрового 
екзамену (в усній формі або у формі комп’ютерного тестування), 
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в 
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в 
терміни, встановлені навчальним планом. 

Система оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів вищої 
освіти в Університеті, стимулює систематичну та самостійну роботу 
здобувачів вищої освіти всіх освітніх ступенів, підвищення якості знань та 
об'єктивності їхньої оцінки, впровадження конкурентних засад між 
здобувачами вищої освіти у навчанні, спонукає їх до активного, свідомого 
навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх 
творчих здібностей. 

3.8. Навчально-методична рада Університету 
Навчально-методична робота є складовою частиною цілісного 

навчально-виховного процесу  Національного університету «ОЮА» й 
одним з основних видів його діяльності. Вона здійснюється з урахуванням і 
на основі планування, організації та проведення різних видів навчальних 
заходів, які обговорюються та затверджуються на засіданнях Навчально-
методичної Ради. За звітний період проводилось 6 засідань Навчально-
методичної ради Університету, основної метою яких є  планування 
перспективних завдань та координація навчально-методичної роботи у 
Національному університеті «Одеська юридична академія». З метою 
виявлення і узагальнення передового досвіду, новітніх досліджень, творчих 
розробок, організації і координації навчально-методичної діяльності в 
університеті, обґрунтування та розробки перспективних завдань за 
головними напрямами навчально-методичної роботи та принципів 
організації їх вирішення було заплановано, організовано та проведено 
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наступні навчально-методичні заходи: 
1. Особливої уваги Навчально-методична Рада Університету приділяє 

якості підготовки навчально-методичної літератури для забезпечення 
навчального процесу. Так, на засіданнях Навчально-методичної ради за 
2019 рік було розглянуто та рекомендовано до друку 85 навчально-
методичних посібників підготовлених професорсько-викладацьким 
складом НУ «ОЮА».  

2. Було розроблено та затверджено нові робочі програми для всіх 
навчальних дисциплін. Всі робочі програми кафедрами подані вчасно до 
розгляду на засідання Ради. Програми розроблялися лекторами відповідних 
предметів, затверджені на засіданнях кафедри та відповідають 
встановленим вимогам, які висуваються до оформлення робочих програм.  

3. Найважливішою умовою вдосконалення навчального процесу є 
підвищення педагогічної майстерності викладача, який був і залишається 
стрижневим ланкою будь-якої педагогічної системи. В рамках роботи 
Навчально-методичної ради було запропоновано та проведено 
методологічні та методичні семінари за участю видатних вчених 
Університету, які діляться своїми науковими здобутками та педагогічним 
досвідом, а саме: 

1) 21.03.2019 виступила, к.ю.н., Н. І.Зубченко : «Селфменеджмент як 
складова діяльності сучасного науковця»; 

2) 9.04.2019 д.ю.н., професор О.П. Подцерковний: «Методологія 
юриспруденції в господарській сфері»; 

3) 21.04.2019 к.ф.н. доцент Ю.В. Юлінецька : «Англійська мова в 
реалізації наукової кар'єри»; 

4) 21.05.2019 к.ю.н. доцент, І.В. Шамша.: «Філософські основи 
антропологічного підходу в юриспруденції»; 

5) 29.05.2019 к.ю.н., доцент, Некіт К. Г.: «Методи 
студентоцентрованого навчання при роботі в групах»; 

6) 25.06. 2019 д.ю.н., професор Ю.М. Оборотов: «Методологія та 
інноватика загальнотеоретичної юриспруденції» та запропонував її 
обговорення».  

 Крім того, члени Навчально-методичної ради, протягом навчального 
року, постійно аналізують стан навчально-методичної роботи в 
Університеті, проводять контроль якості читання лекцій та практичних 
занять, вивчають відповідний досвід роботи інших ВНЗ України та 
зарубіжних країн, виявляють методичні завдання і проблеми, які 
потребують вирішення в межах Університету, визначають зміст і плани 
відповідних науково-методичних досліджень і розробок, організують 
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методичні семінари і консультації з відповідних напрямів навчально-
методичної роботи та організовують проведення педагогічних 
експериментів з впровадження та оцінки ефективності нових технологій, 
форм і методів організації навчання та розробляють рекомендації з їх 
реалізації в навчальному процесі, приймають участь та контролюють 
проведення науково-методичних конференцій університету, семінарів і 
круглих столів.  

3.9. Випуск фахівців та виконання державного замовлення 
Університет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню 

«бакалавр» та «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних осіб 
на денній та заочній формах навчання. 

У 2019 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» закінчили навчання 462 здобувача вищої освіти, з них 451 за 
денною формою навчання  та 11 здобувачів вищої освіти за заочною 
формою навчання. 

За освітнім ступенем «бакалавр» закінчили навчання 1554 здобувача 
вищої освіти, з них 1131 за денною формою навчання та 423  здобувача 
вищої освіти за заочною формою навчання. 

За освітнім ступенем «магістр» закінчили навчання 1893 здобувача 
вищої освіти, з них 1293 за денною формою навчання  та 600  здобувачів 
вищої освіти за заочною формою навчання. 

В цілому у 2019 році Університет підготував та випустив – 3909 
здобувачів вищої освіти. 

 
 

РОЗДІЛ IV. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА 

АКАДЕМІЯ” 
 

4.1. Організація науково-дослідної роботи та її результати у 2019 
році 

Наукова діяльність в Університеті є невід’ємною та пріоритетною 
складовою системи освітньої діяльності та здійснюється, у тому числі, з 
метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності, з 
урахуванням сучасних вимог та потреб освітньої сфері. 

Наукова діяльність в Університеті здійснюється на 52 кафедрах, які 
розташовані в м. Одесі й спеціалізованого Центру кібертехнологій на базі 
Факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, а також у складі 
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структурних підрозділів, які знаходяться поза межами м. Одеси: Київський 
інститут інтелектуальної власності та права, Миколаївський інститут права, 
Чернівецький юридичний інститут, Івано-Франківський юридичний 
інститут, Криворізький факультет, Черкаський факультет. 

Науково-дослідну роботу виконують 568 штатних науково-
педагогічних працівника, а також 122 аспіранти денної форми навчання, 5 
докторантів та 12 співробітників НДЧ. До кола науково-педагогічних 
працівників Університету входять доктори наук, кандидати наук та 
доценти. 

В 2019 році у Національному університеті «Одеська юридична 
академія виконувалось 1 фундаментальне дослідження, обсяг фінансування 
якого склав 473,0 тис. грн. за рахунок Державного бюджету України. 

Науково-дослідна робота у Національному університеті «Одеська 
юридична академія» у 2019 році продовжувала реалізовуватися у рамках 
загальної п’ятирічної теми наукового дослідження: Стратегія 
інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» (номер 
державної реєстрації – 0116U001842). 

Університет бере участь у виданні 14 збірників наукових видань, з 
яких 11 входять до затвердженого переліку фахових наукових видань, 
затверджених Міністерством освіти і науки України: «Актуальні проблеми 
держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Юридичний вісник», 
«Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 
академія»», «LEX PORTUS», «Одеський лінгвістичний вісник», «Актуальні 
проблеми філософії та соціології», «Часопис цивілістики», 
«Прикарпатський юридичний вісник», Вісник Чернівецького факультету 
Національного університету «Одеська юридична академія», 
«S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe». Окрім того, 
виходять у світ такі видання, як «Вісник Південного регіонального центру 
НАПрН України», «Альманах міжнародного права», «Причорноморські 
психологічні студії». 

Результати проведених наукових знайшли відображення у статтях у 
фахових наукових виданнях, стаття у зарубіжних наукових виданнях та 
публікації у міжнародних наукометричних базах даних. 

Також було видано науковцями Університету 321 монографію, 
підручник та навчальний посібник загальним обсягом 2282 д.а. 

Варто відзначити активізацію вчених в опублікуванні власних 
наукових дослідженнях у виданнях включених до міжнародних 
наукометричних баз даних. Так, у виданнях включених до міжнародної 
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наукометричної бази даних Scopus та Web of Science опубліковано – більше 
30 робіт, у інших наукометричних базах даних – більше 220 робіт. 

Університет активно бере участь у доктринальному забезпеченні 
нормотворчої та правозастосовної діяльності. 

Зокрема, за результатами наукових досліджень у 2019 році було 
підготовлено приблизно 100 наукових висновки, рекомендації щодо 
надання допомоги в плані доктринального тлумачення окремих положень 
відповідних законів та порядку їх застосування на практиці, розроблено 
законопроекти та доповідні записок на них з пропозиціями щодо їх 
вдосконалення, та проекти нормативних актів локального регулювання на 
запити як окремих фізичних осіб, так і на запити підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності. 

За звітний період в НУ ОЮА проведено 168 різноманітних наукових 
заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів тощо. 

12 квітня 2019 року відбулася XIV Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції». Серед 
делегатів конференції – співробітники судових і правоохоронних органів, 
органів державної влади та місцевого самоврядування, народні депутати, 
адвокати і юристи приватної практики. 

19 квітня 2019 року в НУ «Одеська юридична академія» відбувся 
другий етап другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, де молоді науковці з різних куточків України ділилися 
своїми ідеями, тим самим розвивали власний науковий потенціал і 
примножували надбання юридичної думки нашої країни. Загалом у 
конкурсі брали участь 184 студенти зі спеціальності «Право» та 47 
студентів зі спеціальності «Міжнародне право». 

20-21 квітня 2019 року у Національному університеті «Одеська 
юридична академія» проведено міжнародну науково-практичну 
конференцію молодих вчених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний 
підхід». У заході також взяли участь представники з Києва, Львова та 
Харкова. 

Також у квітні 2019 року було проведено третій конгрес з 
міжнародного та європейського права, що зібрав вчених-правознавців, які 
працюють в цій сфері. Протягом двох днів представники понад 20 закладів 
вищої освіти України, Європи, Азії та США обговорювали найактуальніші 
питання імплементації Угоди про Асоціацію та подальший розвиток 
відносин між Україною та Євросоюзом. 

17 травня 2019 року у Національному університеті «Одеська 
юридична академія» відбулася міжнародна науково-практична конференція 
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«Правове життя сучасної України». Конференція зібрала близько 500 
учасників з 15 закладів вищої освіти України та зарубіжжя, зокрема 
Паризького університету Сорбонни (Школа права), Міжнародного 
гуманітарного університету, Запорізького національного університету, 
Національної академії внутрішніх справ, Академії Державної 
пенітенціарної служби, Національного університету водного господарства 
та природокористування, Національної академії внутрішніх справ, 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Інституту 
регіональних перспектив та розвитку місцевого самоврядування, Академії 
праці, соціальних відносин і туризму, Львівського національного 
університету імені Івана Франка, Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е. Дідоренка. 

31 травня – 1 червня 2019 року на базі НУ ОЮА було проведено 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Юриспруденція 
Європейського суду з прав людини в цифрову еру». На конференції 
зібралися представники різних напрямів практичної і теоретичної 
юриспруденції. Свою думку з заявленої тематики висловили судді 
Європейського суду з прав людини: Ганна Юдковська (Україна), Армен 
Арутюнян (Вірменія), Лятіф Гусейнов (Азербайджан), Ладо Чантурія 
(Грузія), які виступили із доповідями та відповіли на запитання. До 
дискусії долучились судді Конституційного суду України, Верховного суду 
України, Вищого антикорупційного суду України, Касаційного 
господарського суду України, Касаційного адміністративного суду 
України, адвокати, вчені з усієї України. 

7 червня 2019 р. на базі НУ ОЮА була проведена Міжнародна 
науково-практична конференція «Людина і право в мові сучасних ЗМІ». В 
ній взяли участь провідні фахівці в сфері лінгвістки, соціальних 
комунікацій, а також юриспруденції з різних міст України та зарубіжжя. 

21 червня 2019 в Національному університеті "Одеська юридична 
академія" відбулася II Міжнародна науково-практична конференція 
«Державне бюро розслідувань: досвід становлення». Під час конференції 
між Національним університетом "Одеська юридична академія" та 
Державним бюро розслідувань підписано Договір про співробітництво в 
області навчальної, методичної, наукової, інформаційної та іншої 
діяльності. 

В Університеті в 2019 році продовжили функціонування 5 
спеціалізованих вчених рад. Всього за 2019 рік у спеціалізованих вчених 
радах університету було захищено 33 дисертації, з яких 2 докторських та 31 
кандидатських. 
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4.2. Діяльність відділу аспірантури та докторантури 
Університету 

Станом на 1 січня 2020 року в аспірантурі Національного 
університету «Одеська юридична академія» навчається всього 322 
аспіранти. Кількість аспірантів денної форми навчання (з відривом від 
виробництва) становить – 122 особи, заочної (без відриву від виробництва) 
– 181 особа, вечірньої – 19 осіб. 

В академічній відпустці знаходиться 6 аспіранток (1 – за сімейними 
обставинами, 5 – у відпустці по догляду за дитиною).  

За галузями наук загальна кількість аспірантів розподіляється 
наступним чином:  

Галузі наук Денна форма (з 
відривом від 
виробництва)  

Заочна форма (без 
відриву від 
виробництва) 

Вечірня форма 
навчання 

Юридичні 94 166 17 

Політичні 14 5 0 

Філософські 2 2 0 

Міжнародні 12 8 2 

Аспіранти навчаються за 4-ма спеціальностями: 033 – «Філософія»,  
052 – «Політологія», 081 – «Право», 293 – «Міжнародне право».  

Наукове керівництво здійснює 101 особа (з них 44 – доктори наук, 
професори, 57 – кандидати наук, доценти).  

У 2019 році в аспірантуру прийнято 94 аспіранти. З них: денної 
форми навчання – 37 осіб, вечірньої – 6 осіб, заочної – 51 особа. 

Конкурс проводився за спеціальностями 081 – «Право», 052 – 
«Політологія», 293 – «Міжнародне право»,  033 – «Філософія».  

У 2019 році аспірантуру закінчило 24 особи (без відриву від 
виробництва). З них достроково захистили кандидатські дисертації – 6 
аспірантів без відриву від виробництва. У строк захистили кандидатські 
дисертації 2 аспіранти без відриву від виробництва. Крім цього, 
представили до розгляду кандидатські дисертації – 8 осіб (без відриву від 
виробництва).  

Всього захистили та представили на кафедри кандидатські дисертації 
з випуску 2019 року – 16 осіб без відриву від виробництва, що складає 67%.  

Всього у науковій Раді Університету у 2019 році захистили 
кандидатські дисертації 31 особа, з них 8 – співробітники Університету, 23 
– сторонні працівники.  
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На наукових радах інших установ захистили кандидатські дисертації 
– 3 особи.  

У звітному році вибули з аспірантури до закінчення навчання 12 
аспірантів.   

Станом на 1 січня 2020 року у докторантурі навчається 5 осіб.  
Навчання проводиться за наступними спеціальностями: 081 – 

«Право», 293 – «Міжнародне право». Докторських дисертацій захищено – 
4, з них 0 докторантами Університету, 3 – співробітниками Університету, 1 
– сторонніми працівниками.  

Чисельність осіб, які прикріпленні для навчання поза аспірантурою 
(здобуття ступеня доктора філософії) – 1 особа. 

4.3. Досягнення та робота Наукової бібліотеки 
Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична 

академія» - це дієвий структурний підрозділ провідного закладу вищої 
освіти України і міжнародного освітнього простору загалом. Протягом 
2019 року діяльність бібліотеки була спрямована на модернізацію 
бібліотечних процесів з урахуванням вимог сьогодення та збереження 
сталих бібліотечних традицій, які були закладені відданими своїй справі 
бібліотечними фахівцями минулих поколінь. 

Сучасне бібліотечне середовище, яке перебуває у активному процесі 
трансформації своїх функціональних можливостей і забезпечує наразі не 
тільки збереження інформації, а й несе відповідальність за доступ та 
поширення інформації у різних форматах (аудіо-відеозаписи, графічний 
матеріал, повнотекстові та бібліографічні бази даних, цифрові ресурси) 
потребує активного вдосконалення в управлінні та переосмисленні шляхів 
та методів зазначених змін. Електронні ресурси стали новою формою 
знань, а використання новітніх технологій в управлінні світом знань 
зробило традиційного бібліотекаря сучасним бібліотекарем, який наділений 
новими компетенціями і націлений на вирішення нових задач. 

У 2019 р. НБ НУ «ОЮА» здійснювала реалізацію своєї діяльності у 
межах запланованих наукових тем: «Наукометричний аналіз наукових 
праць вчених НУ «ОЮА»; «Одеська школа права»; «Біобібліографічні 
традиції юридичної науки України»; «Педагогічні традиції Одещини у 
наукових дослідженнях Наукової бібліотеки Національного університету 
«Одеська юридична академія». 

Формування електронної бібліотеки, розширення її ресурсних 
можливостей продовжує залишатись одним з основних напрямів діяльності 
Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична 
академія», що забезпечує задоволення користувацького попиту на 
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інформацію і сприяє здійсненню наукових досліджень. Сьогодні 
електронна бібліотека НБ НУ «ОЮА» представлена електронним 
каталогом АБІС Unilib, інституційним репозитарієм eNUOLAIR (Electronic 
National University Odessa Law Academy Institutional Repository), офіційним 
сайтом НБ НУ ОЮА, базами даних власної генерації (зокрема, створені на 
платформі OJS для фахових видань) (77) та повнотекстовою електронною 
бібліотекою і онлайн-каталогом мережевих Інтернет-ресурсів фахового 
спрямування.  

З метою вирішення нагальної проблеми модернізації сфери 
підготовки до видання результатів наукових досліджень, їх просування у 
інформаційному середовищі з урахуванням політики академічної 
доброчесності, політики інтелектуальної власності, спрямування вектору 
діяльності Університету на відкриту науку та реалізацію положень Наказу 
МОН України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку 
формування Переліку наукових фахових видань України» НБ НУ «ОЮА» у 
поточному році за сприяння керівництва Університету, ректора В.Є. 
Загороднього та першого проректора НУ ОЮА д.ю.н., проф. М. Р. 
Аракеляна, прийняла активну участь у процесах оновлення редакційної 
політики та підготовки до перереєстрації фахових видань, засновником 
яких є НУ «ОЮА»: Актуальні проблеми держави і права 
(http://apdp.onua.edu.ua/); Актуальні проблеми філософії та соціології 
(http://apfs.onua.edu.ua/); SPACE (http://space.onua.edu.ua/); Одеський 
лінгвістичний вісник (http://olj.onua.edu.ua/); Юридичний вісник 
(http://yuv.onua.edu.ua/); Наукові праці НУ "ОЮА" 
(http://npnuola.onua.edu.ua); Часопис цивілістики 
(http://chascyvil.onua.edu.ua/); Прикарпатський юридичний вісник 
(http://pyuv.onua.edu.ua/); Актуальні проблеми політики 
(http://app.onua.edu.ua/). 

У 2019 році Наукова бібліотека від імені Національного університету 
«Одеська юридична академія», який зареєстровано як установу-видавця у 
International Centre for the registration of serial publications і є членом PILA 
(Publishers International Linking Association) (договір від 25.10.2018 р.) та 
CrossRef (реєстрація від 25.11.2018 р.) продовжує присвоєння 
ідентифікатора DOI (ідентифікатор видавця 10.32837) усім публікаціям та 
періодичним виданням, засновником яких є НУ «ОЮА», а також 
неперіодичним виданням (книгам, монографіям, дисертаціям, навчальним 
посібникам та ін.), які створені у межах наукової діяльності в НУ «ОЮА» 
та розміщені в інституційному репозитарії eNUOLAIR (Electronic National 
University Odessa Law Academy Institutional Repository).  



40

 
 

Здійснено паспортизацію 9 періодичних фахових видань, 
розміщених на платформі OJS, як електронних ресурсів, що є складовими 
електронної бібліотеки. 

Електронний каталог АБІС Unilib бібліотеки, який доступний як в 
локальній мережі, так і в мережі Інтернет 
(http://lib.onua.edu.ua/new/index2.php ) нараховує понад 640 000 записів і 
характеризується високими показниками відвідування користувачами 
бібліотечних послуг. 

Репозитарій НУ «ОЮА», як частина електронної бібліотечної 
системи Університету, виконує потужну акумуляційну та інтеграційну 
функції, допомагає максимальному представленню наукових здобутків 
Університету у Інтернет-просторі, індексуванню доробку науковців НУ 
«ОЮА» у наукометричних базах даних та дає можливість розширення кола 
міжнародних партнерів.  

На кінець 2019 року кількість файлів у інституційному репозитарії 
складає понад 11 900. Високий користувацький попит на ресурси 
репозитарію доводить статистика звернень. 

Сприяючи розбудові політики академічної доброчесності в 
Університеті, участі Університету у створенні та наповненні 
«Національного репозитарію академічних текстів» та практичному 
застосуванню «Положення про забезпечення оригінальності наукових робіт 
і запобігання та виявлення академічного плагіату в НУ «ОЮА»», в межах 
підписання договору про співпрацю з ТОВ Unicheck, продовжується 
здійснення перевірок на виявлення текстових запозичень та надання 
відповідних звітів. За поточний рік кількість перевірок склала більш ніж 
250. 

Саме наукометричні, вебометричні та альтметричні розвідки, як 
частина інформетричного аналізу, продовжували займати суттєве місце у 
діяльності НБ НУ ОЮА у 2019 році, зокрема : 

- внесено виправлення до записів у наукометричній базі Web of 
Science щодо 14 статей науковців НУ «ОЮА» та афілійовано їх з профілем 
НУ «ОЮА»; 

- адмініструється переліки науковців НУ «ОЮА», праці яких 
індексуються Scopus, Web of Science, Google Scholar. 

- підтримується та наповнюється профіль НУ «ОЮА» у Google 
Scholar; 

- забезпечено доступ до наступних баз даних:  
• EBSCO (тестовий) з 1 жовтня до 1 листопада 2019 року 

(Academic Search Premier, Business Source Premier, Regional Business News, 
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MasterFILE Premier, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: 
Consumer Edition, Newspaper Source, MEDLINE, Education Resource 
Information Center (ERIC), GreenFile, LISTA - Library, Information Science & 
Technology Abstracts, Teacher Reference Center, European Views of the 
Americas: 1493-1750) ;  

• Statista (тестовий) з 4 листопада до 4 грудня 2019 року 
(статистичних даних з понад 80 000 тем з більш ніж 22 500 джерел 
(державні установи (міністерства, відомства, статистичні бюро тощо), 
міжнародні організації, журнали та публікації, інститути дослідження 
ринку, групи дослідження споживачів, наукові установи);  

• Web of Science (триває з 1.08.2017);  
• Scopus (з 1.12.2018) 
- продовжується забезпечення реалізації доступу до відкритих 

електронних ресурсів платформи CambridgeCore; Research Track; SSRN; 
SAGE. 

- за сприяння співробітників сектору ІСПАН направлено до 
публікації у виданнях, що індексуються у Scopus, Web of Science 4 статті, а 
до публікації у фахових виданнях – 16 статей. 

У 2019 році науковою бібліотекою було проведено конференції, 
семінари, круглі столи (загалом 6). Протягом року співробітники НБ НУ 
«ОЮА» приймали активну участь у роботі багатьох конференцій, наукових 
семінарів, форумів (Міжнародна конференція «Digitale Horizonte» (28.02   
1.03.2019 р. Karl-Franzens-Universität Graz, м. Грац, Австрія); 11-та 
Міжнародна наукова конференція “EXPLORATION, EDUCATION AND 
PROGRESS IN THE THIRD MILLENNIUM” (18 квітня 2019 р.,"DUNĂREA 
DE JOS" UNIVERSITY OF GALAŢI, м. Галац, Румунія); eLife Innovation 
Sprint 2019 (4-5 вересня 2019 року, м. Кембридж, Велика Британія; The 
6:AM Altmetrics Conference (9-10 жовтня 2019 р., Університет м. Стерлінг, 
Шотландія, Велика Британія); ІV Міжнародна конференція «Стародруки і 
рідкісні видання в університетській бібліотеці» (м. Одеса, 2-3 жовтня 2019 
р., НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова) тощо). 

Загальна кількість виступів на конференціях, форумах, семінарах 
складає 22, а кількість опублікованих робіт сягає 18.  

Бібліотечними фахівцями у співпраці з науково-педагогічним 
персоналом Університету, протягом року були проведені заняття з курсу 
«Інформаційна культура» (38 акад. год.) практичного та теоретичного 
спрямування з наступних пропедевтичних дисциплін:  
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˗ «Формування інформаційної культури майбутнього правника з 
урахуванням її когнітивної, ціннісної, операційно-змістовної та 
комунікативної складових» (І рівень  –  студенти І курсу); 

˗ «Інструменти та рішення, які дозволяють прискорити процес 
дослідження та написання наукових робіт» (ІІ рівень – студенти 
магістратури); 

˗ «Сучасний вчений: самопрезентація і науковий пошук. 
Академічна доброчесність» (ІІІ рівень   аспіранти). 

У 2019 році підготовлено до друку один бібліографічний покажчик: 
Галина Іванівна Чанишева : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. 

Березюк, Н. О. Красницька ; наук. ред.: С. В. Ківалов, М. Р. Аракелян, Т. Ю. 
Іванійчук ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», наук. б-ка. - Одеса, 2019 (Вчені 
Національного університету «Одеська юридична академія», вип. 31). 

Укладено і опубліковано вибрану бібліографію робіт проф. У. 
Батлера з міжнародного права:  

Selected bibliography of Professor William E. Butler on International 
Law / prepared by N. Zubchenko, T. Korotkyi // Ukrainian Journal of 
International Law.   Special Issue.   2019.   P. 149-163. 

Продовжено роботу над покажчиком «Світова релігійна спадщина у 
фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська 
юридична академія».   

Загалом протягом року у бібліотеці було проведено більш ніж 90 
екскурсій. Екскурсії у Музеї книги проводяться відповідно до постійно 
діючих експозицій, яких налічується більш ніж 10, а також тематичних. 

Протягом року співробітниками бібліотеки було підготовлено понад 
200 виставок, серед яких 2 віртуальні. 

Активно науково-методичний супровід діяльності структурних 
підрозділів бібліотеки. Науково-методичний відділ надавав теоретичну, 
методичну та практичну допомогу підрозділам бібліотеки в удосконаленні 
форм і методів бібліотечного та інформаційно-бібліографічного 
обслуговування користувачів; проведення дослідної роботи. 

За 2019 рік у НБ НУ ОЮА всіма структурними підрозділами було 
обслуговано більш ніж 40 000 користувачів, загальна кількість відвідувань 
НБ НУ «ОЮА» з урахуванням звернень до веб-ресурсів бібліотеки склала 
856 516. 

На кінець 2019 року фонд НБ НУ ОЮА становив 812 376 
примірників документів. За звітний період здійснювалось поточне, 
ретроспективне комплектування та рекомплектування фонду НБ НУ ОЮА 
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з урахуванням тематико-типологічного, перспективного та річного плану 
роботи. 

Протягом 2019 року у бібліотеці НБ НУ «ОЮА» було проведено 
велику кількість культурно-масових заходів. 

Долаючи шлях професійного розвитку, творчий колектив наукової 
бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» 
своєю щоденною просвітницькою, науковою, методичною та культурно-
масовою роботою у 2019 році сприяв популяризації та розвитку Одеської 
школи права, нарощуванню її іміджевих переваг, що своєю чергою 
підвищило рейтинг Університету не лише на національному, але й на 
міжнародному рівні. 

4.4. Студентське наукове товариство 
У Національному університеті «Одеська юридична академія» діє студентське 

наукове товариство (СНТ) – добровільне об’єднання осіб, зацікавлених у розвитку 
наукової діяльності студентів. Основними формами його діяльності є організація 
різноманітних всеукраїнських і локальних наукових заходів, розкриття наукового та 
творчого потенціалу студентів, допомога їм в організації науково-дослідної роботи, 
підтримка їх наукових інтересів у галузі юриспруденції, співпраця зі всеукраїнськими 
студентськими об’єднаннями, організаційна підтримка студентських гуртків та 
дискусійних клубів. 

У звітному році СНТ вже традиційно у травні було організовано звітну 
всеукраїнську наукову конференцію «Суспільство ХХІ століття: крізь призму історії 
до сьогодення» (понад 400 учасників). Крім засідань у 14 секціях, було проведено 
круглий стіл, присвячений актуальним проблемам боротьби з корупцією в Україні. 

Вже водинадцяте в університеті існує традиція проводити яскравий та корисний 
захід – Всеукраїнський брейн-ринг "Знавці Конституції України" на кубок президента 
Сергія Васильовича Ківалова. У заході, який у 2019 році відбувся 18 травня та був 
організований студентським науковим товариством спільно з кафедрою 
конституційного права, взяли участь дев’ять команд з таких вишів: Львівський 
торговельно-економічний університет, Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі», ННІ права та 
психології НУ «Львівська політехніка», Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом», НУ «Одеська морська академія» та НУ «Одеська юридична 
академія». Ведучим заходу був багаторазовий учасник та призер брейн-рингів 
минулих років, асистент кафедри конституційного права Батан Юрій Дмитрович. 
Головою журі був президент вишу, д.ю.н., професор, академік Національної академії 
правових наук України Сергій Васильович Ківалов, його заступником — проректор з 
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наукової роботи, д.ю.н., професор Ульянова Галина Олексіївна. Призові місця 
розподілилися таким чином: 1 місце посіла команда з НУ «Одеська юридична 
академія», 2 місце – НУ «Львівська політехніка», 3 місце – Київський національний 
університет імені Т. Г. Шевченка. Кубок переможців за традицією отримав не базовий 
виш, а, звісно ж, наші гості зі Львова, які посіли друге місце у змаганнях. 

У листопаді 2019 року проведено інший традиційний захід – всеукраїнську 
наукову конференцію студентів і аспірантів «Верховенство права очима-правників 
початківців» (понад 200 учасників). Під час пленарного засідання було проведено 
практичну частину наукового заходу – спікером цьогоріч став д.ю.н., суддя 
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, випускник університету Дмитро 
Григорович Михайленко, який розповів про аспекти роботи та проблеми діяльності 
Вищого антикорупційного суду. 

На інший традиційний захід, який було проведено спільно з кафедрою 
конституційного права та науково-дослідною частиною вже вчетверте – 
всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та аспірантів ім. М. П. Орзіха 
«Людський вимір права» – було подано 15 робіт із 7 закладів вищої освіти: 
Національного університету «Одеська юридична академія», Національного 
юридичного університету ім. Я. Мудрого, факультету правничих наук Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», юридичного факультету Київського 
національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича, Харківського національного університету 
внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

До участі у другому турі конкурсу, який відбувся 2 листопада, було відібрано 7 
здобувачів вищої освіти. Здобув перемогу Миславський Інокентій Володимирович, 
студент 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), якому 
було вручено грошову премію ім. М.П. Орзіха та надано можливість безкоштовної 
публікації статті у науково-практичному фаховому журналі «Юридичний вісник». 

Також у звітному році завдяки активній роботі науково-дослідної частини та 
СНТ Національний університет «Одеська юридична академія» повторив власний 
рекорд із кількості переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт – одразу 21 диплом переможця дістали наші студенти. Крім того, наш виш став 
найкращим за кількістю переможців серед вишів Одеської області, а також серед усіх 
закладів вищої освіти України юридичного та правоохоронного профілю (наказ 
Міністерства освіти і науки України № 1059 «Про підсумки Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 
навчальному році» від 5 серпня 2019 року). 
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Кількісні показники участі здобувачів вищої освіти в олімпіадах, конференціях 
 

Показники 2018 р. 2019 р. Всього 

Кількість здобувачів вищої освіти, 
які брали участь в олімпіадах, 

конкурсах, I тур 

500 500 1000 

Кількість здобувачів вищої освіти, 
які брали участь в олімпіадах, 

конкурсах, II тур 

72 61 133 

Кількість здобувачів вищої освіти, 
які здобули нагороди за 

результатами олімпіад, конкурсів 

23 27 50 

Кількість доповідей, зроблених 
здобувачами вищої освіти на 

наукових конференціях 

1812 1823 3635 

 
РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО 

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності 
Національного університету «Одеська юридична академія». Розвиток міжнародних 
зв'язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і 
європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської декларації. 

Національний університет «Одеська юридична академія» має плідні наукові 
зв'язки з закордонними навчальними закладами: Автономний університет Хуареса в 
Табаско (Мексика), Університет Вісмара – університет прикладних наук, технологій, 
бізнесу і дизайну (Німеччина), Університет Вітаутаса Великого (Литва), Центр з 
патентів і товарним знакам Азербайджанської Республіки Університет Карабук 
(Туреччина), Міжнародний університет «МИТСО» (Білорусь), Університет Миколаса 
Ромериса (Литва), Приватна установа освіти «БІП - Інститут правознавства» 
(Білорусь), Інститут європейських студій, факультету журналістики та політичних 
наук Варшавського університету (Польща), Юридичний факультет Університету 
Цюріху (Швейцарія), Університет Любляни (Словенія), Університет Марібору 
(Словенія), Трнавський університет (Словаччина), Університет Галлаті "Нижній 
Дунай" (Румунія), Вища школа обліку та бізнесу Політехнічного інституту Порто 
(Португалія), Університет Анадолу (Туреччина), Загребський університет (Хорватія), 
Університет Лунду (Швеція), Національний університет Тайваню,  Чукуров 
Університет (Туреччина), Юридичний інститут Міністерства юстиції республіки 
Вірменія, Університет Роберта Гордона (Великобританія), Школа бізнесу ім. Джона 
М. Хантсмана університету штату Юта (США), Університет Нікосії (Кіпр), 
Університет європейських політичних і економічних досліджень «Костянтин Стере» 
(Молдова), Університет Озйегін (Туреччина), Університет 19 Травня (Туреччина), 
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Міжнародна академія права та економіки (Швейцарія), Зальцбурзький університет 
(Австрія), Таджицький національний університет (Таджикистан), Люблінський 
католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ (Польща), Університет «Азербайджан» 
(Азербайджан), Бакинський державний університет (Азербайджан), Американський 
університет (США), Університет Бордо IV ім. Шарля Луі Монтеск'є (Франція), 
Букінгемський університет (Великобританія), Університет Тель-Авіву (Ізраїль), 
Університет для іноземців у Перуджі (Італія), Університет Хадітепе (Туреччина), 
Університет Берн (Швейцарія),  Університет Чикаго Кент (США), Університет 
Гронінгена (Нідерланди) та іншими.  

В процесі співробітництва з закордонними навчальними закладами  зв’язків 
здійснюється академічні обміни,  обміни планами науково-дослідних робіт і досвідом 
наукової роботи, сумісна розробка наукових тем, рецензування наукових праць, обмін 
науковою літературою, участь у роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій. 

Національний університет «Одеська юридична академія» послідовно розвиває 
співробітництво з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями. 
Університет багато років співпрацює з Всесвітньої організацією інтелектуальної 
власності, Управлінням Верховного Комісара ООН з питань біженців, Місією 
Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, Центром 
міжнародних правових досліджень (США, Австрія), Програмою академічних обмінів 
ім. В Фулбрайта (США), Леавітт Інститутом міжнародного розвитку (США), Альянс 
Франсез в м. Одеса, Агентством США з міжнародного розвитку, Міжнародним 
дослідницьким інститутом Африки, Європейським центром продовження юридичної 
освіти (Кіпр), Леавітт Інститут міжнародного розвитку (США),  неурядовими 
сітьовими студентськими організаціями – Європейською асоціацією студентів 
правознавців (ELSA) та – Міжнародною асоціацією студентів політологів (IAPSS). 

Університет є членом Європейської асоціації університетів (з 1998 року) та 
Європейської асоціації публічного права (з 2008 року), підписантом Magna Charta 
Universitatum (з 2004 року), Європейської асоціації юридичних факультетів (з 2017). 

Співробітництво з міжнародними організаціями у 2019 році сприяло оновленню 
вітчизняних освітянських методик та практик, поєднанню наукового потенціалу 
університету з практикою, залученню зовнішнього фінансування для розвитку 
матеріально-технічної бази університету. 

Завдяки співробітництву з Місією Європейського Союзу з прикордонної 
допомоги Україні та Молдові студенти та аспіранти  Університету відвідують з 
ознайомчими  візитами її штаб-квартиру, беруть участь у літніх школах та таборах з 
питань менеджменту кордонів, проходять спеціалізовані тренінги та стажування в 
структурних підрозділах Місії.  

У результаті співробітництва з Європейською асоціацією публічного права 
Університет активно бере участь у міжнародному книгообміні, а провідні науковці 
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Університету отримали можливість публікувати наукові матеріали до 
загальноєвропейського журналу «Ревю публічного права». 

Активно працюють представництва міжнародних неурядових організацій, що 
створені на базі Університету: Європейської асоціації публічного права, Європейської 
асоціації студентів правознавців, Міжнародної асоціації студентів політологів. За 
підтримки міжнародних студентських асоціацій регулярно проводяться ознайомчі 
візити студентів з інших країн, міжнародні літні тематичні школи, студентські 
стажування.  

У минулому навчальному році продовжилась реалізація факультативних 
освітніх проектів університету «Школа американського права» (за підтримкою 
Центру міжнародних правових досліджень, США/Австрия) та «Школа права ЄС» (за 
підтримки європейських освітніх та наукових установ) на англійській мові. 

В рамках співробітництва з Норвезькою радою біженців були сформовані нові 
форми діяльності Центру міграційного права та Юридичної клініки університету. 
Основними напрямами співробітництва з Норвезькою радою біженців є: надання 
юридичної допомоги вимушеним переселенцям, сприяння їх соціальній адаптації, 
вдосконалення міграційного законодавства України. В рамках партнерства з 
Норвезькою радою біженців Юридична клініка Університету надає безкоштовну 
юридичну допомогу вимушеним переселенцям. Також викладачі Університету в 
якості експертів взяли участь у тренензі «Legal Communications Skills Training», який 
був спрямований на розвинення навичок співробітників Норвезькою ради біженців з 
усної та письмової комунікації у правовій сфері.  

Працює програма стажувань студентів та аспірантів університету в 
юридичному бюро в Швейцарії ридичному бюро «Dr. J. Bollag & Cie» в м. Цуг 
(Швейцарія). Програма була започаткована ще в 2001 році почесним консулом 
України в м. Цуг доктором Йозефом Боллагом. 

Національний університет «Одеська юридична академія» є визнаним центром 
науки і освіти. За останні три роки в Університеті було проведено близько 50 
масштабних міжнародних заходів, серед яких: круглий стіл на тему «Українська 
криза, Будапештський меморандум і роль США», організований спільно з Київським 
офісом Інституту Кеннана, учасниками якого стали, в тому числі, два колишніх посла 
США в Україні; Масштабна відеоконференція з питань діяльності Європейського 
Суду з прав людини, організована спільно з Департаментом юрисконсульта 
Європейського Суду з прав людини; Міжнародна конференція «Сучасна юридична 
освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє», організована спільно з Агентством 
США з міжнародного розвитку; Міжнародна конференція «Міжнародне кримінальне 
правосуддя у бурхливому світі» за участю суддів Міжнародного Кримінального 
Суду;  Міжнародний науковий семінар «ЄС та міжнародні конфлікти: поточні та 
майбутні події, спрямовані на покращення європейського врегулювання криз та 



48

 
 

попередження конфліктів у слабких та конфліктних країнах», організований в рамках 
реалізації проекту Жана Монне «The EU’s Comprehensive Approach to External Conflict 
and Crisis Management», Перший Всеукраїнський конгрес європейського права за 
участю провідних іноземних експертів в галузі права ЄС та Ради Європи, міжнародна 
конференція за участю суддів Суду ЄСПЧ «Юриспруденція ЄСПЧ в цифрову еру»  та 
інші. 

За останній рік Університет відвідало багато гостей та іноземних лекторів з 
числа закордонних провідних вчених та юристів-практиків, серед яких: професор 
Брюс Леймсідор (Університет Ка  Фоскарі, Італія); наукові співробітники Інституту 
Європи Університету Цюріху, Антуан Шнег, Майкл Майер, Корінн Ребер 
(Швейцарія); професор Варшавського університету Адам Редзік, член ради 
Національної палати приватних виконавців Франції, приватний виконавець, 
Міжнародний експерт Проект ЄС «Право –Justice» Ліонель Декот, судді ЄСПЧ Лятіф 
Гусейнов (Азербайджан), Армен Арутюнян (Вірменія), Ладо Чантурія (Грузія), 
адвокат Страсбурзької колегії адвокатів Торун Велі, суддя Центру міжнародних 
правових досліджень Кен Філдс (США), адвокат Центру міжнародних правових 
досліджень Девід Кук, адвокат, професор Американського права Рой Гонас, 
професор, колишній ректор Американського університету Болгарії Ренолд Блум, 
професор Колумбійського університету  Джордж Берман, доктор права, член 
Каліфорнійської асоціації адвокатів Томас Доусон та інші.  

За участю запрошених лекторів за останні роки було організовано близько 30 
факультативних навчальних курсів іноземними мовами з різних галузей права 
іноземних країн та порівняльного правознавства.  

Національний університет «Одеська юридична академія» створює необхідні 
умови для забезпечення індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів 
та викладачів. Щорічно десятки студентів та науково-педагогічні працівники 
університету навчаються, проводять, дослідження, підвищують кваліфікацію 
закордоном. За останні декілька років студенти, аспіранти, науково-педагогічні 
працівники Університету були командировані до провідних іноземних університетів, 
серед яких, Університет Бакінгем (Великобританія), Карлов університет (Чехія), 
Віденський університет (Австрія), Університет Анадолу (Туреччина), Вільний 
університет Брюсселю (Бельгія), Загребській університету (Хорватія), Лундський 
університет (Швеція) та інші. 

Щорічно зростає сума грантів. Гранти від іноземних партнерів 
використовуються за наступними напрямками: закупівля іноземної наукової та 
навчальної літератури; забезпечення довготермінового стажування викладачів, 
аспірантів, студентів університету в наукових та освітніх закордонних установ; 
забезпечення  індивідуальної мобільності науковців; організація та авторських 
навчальних курсів іноземних гостьових лекторів; організація інтегрованих 
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навчальних курсів; організація міжнародних студентських освітніх заходів; видавнича 
діяльність. 

Національний університет «Одеська юридична академія» приєднався до 
реалізації програми Еразмус + Опція К2 / Модернізація магістерських програм для 
майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав 
людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP. В проекті прийматимуть участь 
Потсдамський університет, Університет Екс - Марсель, Факультет Права 
Університету м. Рієки, Вільнюський університет, Білоруський державний університет, 
Гроднецький державний університет ім. Я. Купали, з боку України Національний 
університет «Одеська юридична академія», Львівський національний університет ім. 
Івана Франка та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 

Університет має славетні традиції підготовки юридичних кадрів для зарубіжних 
країн. У різні роки в Університеті навчалися студенти з Азербайджану, Анголи, 
Вірменії, Афганістану, Білорусі, Болгарії, В'єтнаму, Гани, Грузії, Данії, Зімбабве, 
Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Ірану, Ємену, Казахстану, Камеруну, Кенії, Китаю, Литви, 
Латвії, Молдови, Монголії, Намібії, Нігерії, Палестини, Росії, Саудівської Аравії, 
Сербії, Сирії, Сомалі, США, Танзанії, Туреччини, Туркменістану, ФРН, Узбекистану. 
Багато іноземних випускники університету зайняли високопоставлені посади в 
політичній, економічній та юридичній сферах на батьківщині. 

Міжнародне співробітництво сприяє підвищенню авторитету Національного 
університету «Одеська юридична академія» як в Україні, та і по за її межами, 
популяризації української юридичної наукової школи за кордоном. Результати 
наукових розробок апробуються за кордоном. Аналітичні обзори розвитку різних 
галузей права України та наукові статті, які підготовлені вченими Національного 
університету «Одеська юридична академія» публікуються у Щорічному бюлетені 
публічного права, Щорічній збірці наукових матеріалів, що видається Інститутом 
Європи Університету Цюріх, журналі INTEREULAWEAST, який створено в рамках 
реалізації проекту TEMPUS IV «Розробка магістерської програми з європейського і 
міжнародного права в Східній Європі». 

Одним з показників активного міжнародного співробітництва Національного 
університету «Одеська юридична академія» є участь окремих структурних підрозділів 
університету в «Європейської асоціації юридичних факультетів», Міжнародної 
асоціації викладачів англійської мови (Британська рада, IATEFL). 

За рейтингом міжнародної діяльності Національний університет «Одеська 
юридична академія» послідовно займає перші місця серед українських ЗВО, які 
здійснюють підготовку правознавців. 
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
№ 
п/п 

Показник 2018-2019 н.р. 

1 2 3 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 

Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних країн 
(всього) 
Кількість зарубіжних навчальних закладів, організацій, з 
якими підтримуються ділові зв’язки 
Кількість направлених на навчання до зарубіжних навчальних 
закладів: 
-здобувачів вищої освіти 
-аспірантів 
Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили навчальні 
практики у зарубіжних організаціях і установах 
Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних 
країнах 
Кількість викладачів і співробітників, які перебували в 
ділових зарубіжних відрядженнях 
Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні 
звання зарубіжних навчальних закладів 
Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у 
навчальному процесі ЗВО 
Кількість годин занять, проведених іноземними викладачами 
Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із 
зарубіжними партнерами 
Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими 
здійснюється підготовка спеціалістів із зарубіжними 
партнерами 

27 
 

5 (2019р.) 
 

8(разом) 
 
6 
2 
10 

 
5 
 
9 
 
1 
 
10 
 
250 
 
1 
 
1 

 
 

Установи, організації, з якими університет має довгострокові угоди про 
партнерство та співробітництво 

№ Навчальний заклад (організація) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 

Автономний університет Хуареса в Табаско (UJAT) 
Норвезька рада біженців 
Університет Сук Ахрас Мохамед Шеріф Мессаадія 
Вищий інститут економіки та права 
Каспійський Університет  
Інститут європейських досліджень Варшавського університету 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 
Інститут кримінального права, кримінального процесу та криміналістики 
Університет Граз (Брюсель) 
Університет Хаджеттеп 
Університет Цюріха 
Університет Трнава (Словакія) 
Чикаго-Кент юридичний  коледж 



51

 
 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
 
50. 
 
51. 
52. 
53. 
54. 
 
55. 
 
 
56. 
57. 
58. 

Каспійський університет  (Казахстан) 
Університет Права та Економіки (Іспанія) 
Університет Сук Ахраз Мохамед Шеріф (Алжир) 
Ризький університет імені Страдиня 
Університет Вітаутаса Великого (Латвія) 
Університет Миколаса Ромеріса (Латвія) 
Університет Анадолу (Турція) 
Університет Карабук (Турція) 
Університет МЕФ (Турція) 
Університет «Дунеря де Жос» (Румунія)  
Університет Загребу 
Університет Ондокус Майс (Турція) 
Університет Вісмара (Німеччина) 
Університет Хуарес Аутономо ді Табаско  
Приватна установа освіти «БИП-Інститут правознавства» (Білорусь) 
Спіру Харет Університет Румунії 
Університет Любляни  
Національний юридичний університет Тайваню 
Люблінський католицький університет ім. Іоана Павла ІІ (Польща) 
Університет Озйєгин (Турція) 
Норвезька рада у справах біженців 
Центр міжнародного правового навчання 
Університет Марібора, правовий факультет (Словенія) 
Міжнародний університет «МІТСО» (Білорусь) 
«Відомство патентів та торговельних марок» Азербайджанської Республіки 
Інститут Європи Університету Цюріх (Швейцарія) 
Вищий інститут обліку а управління Португалії 
Національний університет Тайваню  
Інститут міжнародного розвитку Африки (IDIA) 
Факультет правових наук Зальбургського університету (Австрія) 
Школа права Букінгемського університету 
Науково-дослідний центр з прав людини та гуманітарного права Університету 
Пантеон-Асса Париж ІІ 
Освітня Фундація Перспективи (Польща) 
Одеське товариство Європейської культури 
Університет Йедитепе (Стамбул) 
Факультет журналістики Московського державного університету ім. М.В. 
Ломоносова 
Федеральна державна бюджетно освітня установа вищої професійної освіти 
«Російська державна академія інтелектуальної власності 
Університет Озейгін (Турція) 
Університет Ондокуз Майз (Турція) 
Юридичний інститут Міністерства юстиції Республіки Арменія 
Всеукраїнська Благодійна організація «Фонд Віктора Пінчука – соціальна 
ініціатива» 
Федеральна державна бюджетно освітня установа вищої професійної освіти 
«Новосибірський національний дослідний державний університет» (Росія) 
Університет Перуджі для іноземців 
Університет Бордо ІV Монтеск’є (Франція) 
«Міжнародний юридичний інститут» (Росія, Москва) 
Московська державна юридична академія ім. О.Є. Кутафіна 
Університет Роберта Гордона  (Об’єднано Королівство) 
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Ліванська мережа розвитку (LDN) 
Університет Варшави (Польща) Інститут європейських досліджень, факультет 
політології та міжнародних досліджень 
Європейська організація публічного права (EPLO) 
Казанська державна бюджетна установа вищої професіональної освіти «Казанський 
національний дослідний технічний університет ім. А.Н. Туполева-КАІ» (Росія) 
Благодійна організація АВО Хайматгартен (Німеччина) 
Челябінський державний університет (ФГБОУ ВПО  «ЧелГУ» Росія)  
Федеральна адвокатська палата Германії 
Університет європейських політичних та економічних досліджень «Константин 
Стере» 
Університет Нікосії (Кіпр) 
Федеральна державна бюджетно освітня установа вищої професійної 
освіти «Саратовський державний університет ім. Н.Г. Чернишевського» 
Леавітт Інститут міжнародного розвитку (США) 
ГОУ ВПО «Пензенський державний університет» 
Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні  
Львівська комерційна академія (Львів) 
Школа бізнесу ім. Джона М. Хантсмана університету Штату Юта (США) 
Центр європейського публічного права  
Олецький центр культури (Польща) 
Таджикський державний національний університет  
Російська академія гуманітарної освіти (Санкт-Петербург)  
Факультет правових наук Зальцбурзького університету  
Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ (Польща) 
Американський університет  
Університет Тель-Авіву  (Ізраїль) 
Університет Берн (Швейцарія) 
Союз болгарських командос (Болгарія) 
Бакинський державний університет ім. М.Е. Расул-заде 
Університет «Азербайджан» 
Асоціація культурного україно-китайського співробітництва  
Спільне Українське-Йорданське Підприємство «ПЕТРА» 
Одеське відділення Гуманітарної Асоціації туркмен світу 
Науково-дослідний економічний інститут 
Одеська Філія Всеукраїнського суспільства «Україна – Туркменістан» 
Університет Гронінген (Нідерланди) 
Університет Олександр Іоан Куза, Яси (Румунія) 
Овідійський Університет Константи (Романія) 
Державний Університет Молдова, Юридичний Факультет (Молдова) 

 
РОЗДІЛ VI. ВИХОВНА РОБОТА ТА ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

 
Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку інтелектуального генофонду 

нації, виховання духовної еліти, примножують культурний потенціал, який 
забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів. 

Однією з найбільш важливих складових процесу формування молодих фахівців 
є виховна робота. У цій роботі задіяний весь викладацький корпус, куратори курсів і 
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академічних груп, органи студентського самоврядування, кафедра фізичного 
виховання, студентський центр культури та інші. 

Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює 
новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи 
в управлінні системою аудиторної та поза аудиторної виховної роботи, що вміщує 
аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та 
корегування. 

В цілому робота кураторів в університеті значно активізувалася. Для 
подальшого покращення організації цієї роботи, насамперед молодими викладачами, 
були скориговані пам’ятки кураторів академічних груп та перевидані відповідні 
журнали.  

Виходячи з ряду об’єктивних обставин, що мають місце в Україні, враховуючи 
особливості потреб студентів та з огляду на тенденції перебудови системи цінностей 
сучасної молоді виникає необхідність у провадженні нових форм виховної роботи зі 
студентами університету. На перше місце зараз виходить питання виховання 
студентів у дусі національно-патріотичного відродження, формування почуттів 
любові до Батьківщини, поваги до народних традицій, національних цінностей 
українського народу. 

Головною, як і раніше, є індивідуально-виховна робота зі студентами. З цією 
метою відбувається: 

·  проведення навчально-методичних семінарів з кураторами навчальних груп, 
старостами з питань їхньої участі в організації начального процесу; 

·  підготовка та проведення заходів, присвячених державним святам: Дню 
соборності та свободи України, Дню Конституції України, Дню Незалежності 
України, Дню Великої Перемоги, Дню української писемності та мови, та інші. 

·  співпраця з органами студентського самоврядування з питань організації 
виховного процесу серед студентів; 

·  проведення конкурсу на найкращу академічну групу та її куратора на 
факультетах та в інших структурних підрозділах університету; 

·  здійснення роботи із профілактики правопорушень і стабілізації обставин у 
всіх сферах студентського життя; 

·  проведення зустрічей та співбесід зі студентами I курсу з правових питань 
(особливо з питань попередження правопорушень); 

·  проведення заходів спрямованих на індивідуально-виховну роботу зі 
студентами, що мають академічну заборгованість, а також проведення аналізу 
відвідування лекцій та практичних занять студентами; 

·  організація при деканатах систематичної профілактичної роботи з батьками 
щодо порушень навчальної дисципліни студентами факультету; 
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·  сприяння проведенню серед студентів олімпіад, конкурсів, вікторин та інших 
змагань на краще володіння правовими знаннями, та інші. 

Однією з найважливіших складових навчально-виховної роботи зі студентами є 
ефективна система фізичного виховання і спорту, яка діє в Університеті. Протягом 
2018 - 2019 навчального року студенти-спортсмени  НУ «ОЮА» брали участь у 
міжнародних, національних, обласних змаганнях.  

На чемпіонаті світу з самбо випускниця ФПС ІКЮ Ковальська Галина посіла 
призове – ІІІ місце, вихованка доцента кафедри, Заслуженого тренера України з дзюдо 
Чертова І.І. Також важливо відмітити, що Ковальська Галина показала значні 
результати з такого виду боротьби як панкріон (грепплінг ноу-гі) –  I місце на 
чемпіонаті світу та з панкріон (грепплінг-гі) – II місце. 

На чемпіонатах Європи з самбо випускниця ФПС ІКЮ Ковальська Галина 
посіла  І місце. На чемпіонаті Європи з дзюдо завоювала призове ІІ місце.  

В НУ «ОЮА» розвивається новий вид боротьби – панкратіон. Успішно 
виступила збірна команда Університету, в складі збірної Одеської області посіла І 
командне місце на чемпіонаті України. 

Відрадно відмітити, що захоплення спортом в Університеті носить масовий 
характер. У  XХVІ  Обласних студентських іграх, у ІІ півріччі 2018-2019 н.р. 
виступили 141 студент  у 16 видах спорту. Перші місця посіли:  

футзал (чол.),  футзал (жін.); другі місця -  волейбол (жін.), кульова стрільба; 
треті - волейбол (чол.), баскетбол (жін.), тайбокс, регбі (чол.). 

Так, на XХVІІ Обласних студентських іграх в  І  півріччі 2018-2019 н.р.,  
виступили –  99 студентів НУ «ОЮА». Команди НУ «ОЮА» прийняли участь у 11 
видах спорту. Чемпіонами  стала збірна команда з гандболу (чоловіки).  Третє місце 
посіла команда  з футзалу.  

Кафедрою з фізичного виховання та профсоюзним комітетом                       НУ 
«ОЮА» проведена VІ Спартакіада серед викладачів та співробітників НУ «ОЮА». У 
Спартакіаді серед викладачів та співробітників Університету змагалися в 6 видах 
спорту: шахи, волейбол, міні-футбол, кульова стрільба, дартс, настільний теніс. У 
змаганнях прийняли участь 133 викладача та співробітника.  

У жовтні 2019 року був підписаний договір про співпрацю між Федерацією 
бадмінтону України, Національним університетом «Одеська юридична академія» та 
Управлінням фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. 
Безсумнівно, підписання меморандум дасть серйозний поштовх розвитку бадмінтону. 
Цьому буде слугувати і впровадження програми BWF «Shuttle Time» з навчання 
вчителів фізкультури викладання дисципліни «Бадмінтон» на уроках фізичної 
культури в загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах. 

У 2019 Національний університет «Одеська юридична академія» офіційно 
визнаний найспортивнішим вузом країни - таке рішення було прийнято на засіданні 
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Одеського обласного відділення Комітету фізкультури і спорту Міністерства науки і 
освіти України. 

Як свідчить наша практика, студенти-спортсмени у більшості добре 
навчаються. Цьому сприяє їх дисциплінованість, висока організованість і впевненість 
у своїх силах. І як результат, щорічно 3-5 випускників – спортсменів закінчує НУ 
«ОЮА» з відзнакою.  

З урахуванням всього вищевикладеного ми вважаємо, що в НУ «ОЮА» 
створені всі необхідні умови для організації та проведення різноманітних форм 
фізичного виховання, оздоровчої фізкультури та масового спорту. 

У рамках організації та проведення виховної роботи в НУ «ОЮА» діє Центр 
культури. 

Зусиллями колективу Центру культури продовжена велика організаційна 
робота, метою якої є подальший розвиток творчого потенціалу студентів 
Університету.  

Хореографічне мистецтво за кількістю зайнятості студентів завжди займало та 
займає перше місце в студентському Центрі культури. Крім того, на базі Центру 
функціонує декілька танцювальних ансамблів. Яскравим прикладом є ансамбль 
«Зірки Одеси», який дійсно відповідає своїй назві. Колектив був створений у 2004 р. 
на базі кафедри фізичного виховання, у поточному році його було оновлено. 
Художній керівник – старший викладач кафедри фізичного виховання Антипова Ж. І. 

До 22-річчя НУ «ОЮА» був проведений масштабний фінал конкурсу «Міс НУ 
ОЮА»,  що зібрав близько 1500 глядачів. Найкращі красуні університету 
продемонстрували свою грацію і таланти. Оскільки в конкурсі взяли участь дівчата, 
які навчаються в структурних підрозділах НУ «ОЮА» в Миколаєві, Чернівцях, Івано-
Франківську, було вирішено ввести новий титул - Міс Академія - Регіональна. Його 
разом з короною отримала студентка з Чернівецького юридичного інституту НУ 
«ОЮА» - Марія-Карина Волошина. Переможницею стала  студентка 3-го курсу 
факультету прокуратури та слідства Юлія Крачун.  

Вся робота Центру культури носить яскраво виражену виховну спрямованість, 
основною метою якої є формування у студентів духу патріотизму, любові до 
Батьківщини, основ духовності, почуття взаємодопомоги та дружньої підтримки, 
поваги до старшого покоління. 

Продовжується унікальний музичний проект університету «Пісні Перемоги» у 
виконанні студентів НУ «ОЮА». До великого свята – 75-річчя Перемоги був 
відзнятий і побачив світ черговий фільм – концерт з цієї ж серії. У концерті були 
виконані знайомі пісні воєнних часів, такі як «Степом, степом», «Огоньок», «Синій 
платочок», «В землянке», «Ех путь, дорожка». 

У липні 2017 р. започаткували всеукраїнський вокальний конкурс «Пісні коло 
моря», фінал і гала-концерт якого проводиться на базі відпочинку НУ «ОЮА» в смт. 
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Затока. Влітку 2019 р. був проведений вже другий такий конкурс, особливістю якого 
стала присутність серед членів журі української співачки Наталії Олександрівни 
Валевської. Володаркою Гран-прі та путівки на безкоштовний відпочинок на 
чотиризірковій базі відпочинку «Академія» завоювала Вікторія Ухліна. 

І ще один музичний проект, який не має у своєму роді аналогів. Кращі солісти 
Університету, істинні патріоти нашого міста-героя, вже 9-й рік влітку щотижня по 
вихідних днях виступають в Міському саду з концертами перед мешканцями нашого 
міста і його численними гостями з пісенним репертуаром про наше прекрасне місто. 

Центр культури Університету традиційно забезпечує проведення низки 
організаційно-культурних заходів, таких як: «Посвята в студенти», «День Академії», 
«Міс Академія», новорічний концерт для викладачів НУ «ОЮА», «Тетянин День», 
«День Св. Валентина», «День юриста», «Іноземний хіт» та багато інших. 

Студенти разом з артистами Центру Культури відвідали дитячі будинки, де 
привітали дітей-сиріт з Днем Святого Миколая та новорічними святами. Також 
силами студентів було проведено новорічні ранки для дітей та онуків співробітників 
університету, а також благодійний новорічний ранок для дітей-переселенців та дітей 
військових, які побували в зоні АТО. 

Всі сили працівників Центру культури спрямовані на те, щоб НУ «ОЮА» 
славився не тільки як один з найкращих ВУЗів України, але і як духовний і 
культурний центр студентської молоді нашої держави. 

Духовне виховання студентства НУ «ОЮА» - це невід’ємна сторінка у житті та 
становленні вищого навчального закладу, яка починається з будівництва першої в 
Україні студентської церкви Святої Мучениці Тетяни, котра вважається не тільки 
покровителькою студентства, але й розглядається молоддю як символ великої 
духовності й мужності. Ініціатором створення першого в Україні студентського храму 
став президент Університету, академік С.В. Ківалов.  

Сьогодні церква Святої Мучениці Тетяни – місце духовного відновлення для 
багатьох студентів та викладачів НУ «ОЮА», а також жителів м. Одеси. В 
університеті з ініціативи Президента НУ «ОЮА», академіка С.В. Ківалова 
продовжується традиція будівництва християнських храмів. Так, у грудні 2011 р. С.В. 
Ківаловим та Митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом було закладено 
перший камінь до фундаменту першої в Україні церковно-приходської школи. Ця 
школа буде  навчальним закладом, де водночас проводиться загальна освітня 
підготовка та духовне виховання учнівської молоді.  
 

РОЗДІЛ VII. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
7.1. Забезпечення соціальних гарантій Первинної профспілкової організації 
У 2017 році через скорочення бюджетного фінансування університетом було 

отримано з Фонду соціального страхування 4 путівки на оздоровлення дітей 
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працівників в дитячому таборі «Знамя» (вартість путівки становила 4000 грн., із них: 
1000 грн. було оплачено Фондом соціального страхування, 1000 грн. профкомом та 
1000 грн. батьками дітей). 

В 2019  році за рахунок профспілки було виплачено матеріальну допомогу 
співробітникам і студентам університету у сумі 315 000 грн., В першу чергу 
матеріальна допомога надавалася на лікування членів профспілки: 296 7930 грн. у 
2019 році (2018 р. — 245 990грн.)  

На організацію новорічних святкувань та подарунків для дітей та онуків 
співробітників академії у 2019 році профспілкою було витрачено кошти у сумі 111 
536 грн.  

Так, з ініціативи ректора університету, Віктора Євстафійовича Загороднього, 
наші співробітники і викладачі платять за відпочинок на суперсучасної базі в Затоці 
всього 15%, а діти - 50%, аналогів чому немає в Україні, так і Європі теж. Загальна 
кількість викладачів, співробітників і студентів Національного університету «Одеська 
юридична академія», які оздоровилися в спортивно-оздоровчому комплексі 
«Академія» в пгт. Затока за 2019 рік становить 451 чоловік. З них - 298 студентів 
(60%) і 153 співробітника (40%). 

Ректорат тісно взаємодіє з профспілковою організацією працівників та 
студентів НУ «ОЮА».  

За ініціативи і підтримки ректорату профспілкова організація набула юридичної 
та господарської самостійності, у зв’язку з чим бюджет організації збільшився та 
відкрилися додаткові можливості для вирішення питань в інтересах співробітників 
університету.(заняття спортом,художньою самодіяльністю,туристичні поїздки 
,благодійні аукціони та інші заходи.) 

В університеті забезпечується дотримання чинного законодавства у роботі з 
кадрами, здійсненні закупівлі матеріалів, обладнання для підняття ефективності 
діяльності академії та її підрозділів.  

Вдосконалено систему пропускного режиму, охорону приміщень. Створено 
безпечні умови праці. 

 
7.2. Додержання умов Колективного договору 

Колективний договір Національного університету «Одеська юридична 
академія» на 2015-2020 роки був затверджений Конференцією трудового колективу 
Національного університету «Одеська юридична академія» 15 травня 2015 року 
(протокол №9). До колективного договору вносилися деякі зміни щодо уточненням 
положень Правил внутрішнього розпорядку та Угоди адміністрації зі студентами 
університету. 
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Сто відсотків працюючих охоплені колективним договірним регулюванням 
трудових відносин та захистом соціально-економічних інтересів працівників та 
студентів. 

Сторони колективного договору здійснювали спільний контроль за 
дотриманням законодавства про оплату праці. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники перед відпусткою отримують 
матеріальну допомогу на оздоровлення, винагороду за сумлінну працю. Щомісяця 
вирішуються питання про преміювання і надання матеріальної допомоги на оплату 
праці технічному та обслуговуючому персоналу, студентському активи університету. 

Аналіз ступеня виконання у 2019 році законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності», положень колективного договору університету дає підстави 
свідчити про значні досягнуті результати у частині захисту трудових, соціально-
економічних, духовних прав та інтересів осіб, які працюють та навчаються в 
університеті. 

На фоні загальної фінансової та економічної кризи, коли більшість вітчизняних 
ВНЗ втрачають свою матеріальну базу, університет, навпаки , приростає новими 
об’єктами. У 2019 році — завершені основні роботи щодо капітальної реконструкції 
стадіонів університету, активно здійснюється будівництво Церковно-приходської 
школи. 

В університеті діє комісія з соціального страхування. Значну увагу профком та 
комісія з соціального страхування університету приділяють  як наданню матеріальної 
допомоги, так і організації відпочинку та оздоровлення працівників і студентів 
університету. 

7.3. Діяльність студентського Профкому 
За ініціативи і підтримки ректорату профспілкова організація набула юридичної 

та господарської самостійності, у зв’язку з чим бюджет організації збільшився та 
відкрилися додаткові можливості для вирішення питань в інтересах співробітників 
університету.(заняття спортом,художньою самодіяльністю,туристичні поїздки 
,благодійні аукціони та інші заходи.) 

Національний університет «Одеська юридична академія» розробив і реалізує 
програму з впровадження енергоефективних технологій під назвою «Зелений 
університет». Вона передбачає установку сонячних колекторів і сонячних батарей. 
Дана програма дозволить нам максимально відмовитися від дорогих енергоносіїв, які 
до того ж роблять негативний вплив на навколишнє середовище. Так, згідно з 
попередніми розрахунками, завдяки даній програмі університет економить до 20% 
коштів на оплату електроенергії, до 40% на оплату гарячого водопостачання і до 35% 
на опаленні. 
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За минулий рік нами було організовано понад 100 заходів, спрямованих на 
поліпшення дозвілля студентів і викладачів університету. 

Піклуючись про розвиток спорту та популяризації здорового способу життя 
була проведена Восьма щорічна спартакіада між викладачами та співробітниками 
університету, а також серед студентів в розділах - футбол, волейбол, бадмінтон, 
настільний теніс, дартс і шахи. 

Юридична академія виступила генеральним партнером Одеської обласної 
Шкільної ліги сміху, а також Всеукраїнської Шкільної Ліги сміху, яка вперше 
пройшла в нашому місті. Команди переможців були нагороджені путівками на базу 
відпочинку в Затоці. Більш того, під егідою Президента університету в минулому 
навчальному році був заснований абсолютно новий гумористичний проект «Академія 
сміху», на якому виступили кращі команди не тільки нашої alma mater, а й вузу-
партнера -Міжнародні гуманітарного університету. 

Зазначу, що особливу увагу ми приділяємо першокурсникам, які надходять в 
наш вуз з усіх куточків України. Для того, щоб вони могли швидше адаптуватися і 
відчути себе частиною великої студентської родини, Профком організовує різні 
заходи, такі як «Веселі старти» та «Дебют першокурсника». Темою Дебюту в цьому 
році стала «Одеса - багатонаціональне місто». 

Коротко про наші перспективи на проведення заходів: 
 
Первинна профспілкова організація і надалі планує збільшувати чисельність 

членів профкому університету. 
Планується організувати близько 100 нових заходів задля покращення дозвілля 

студентів та викладачів університету. 
На території гуртожитків університету плануємо побудувати та налагодити 

спортивні майданчики.  
Оновимо робу сайту профкому для подальшого розвитку інформаційного 

відділу. 
 

 
Звіт про проведення заходів профспілковою організацією у 2019 р. 

Дата Назва заходу Захід 

24.01.2019 Випуск магістрів університету Організація проведення даного 
заходу 

25.01.2019 Тетянин День Підготовка благодійного обіду 

16-21 .01.2019 Щорічна поїздка до Буковелі Під патронатом Профкому студентки 
відвідують міста України 
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26.02.2019 Перше засідання профспілкового 
активу у 2019 році 

Активісти склали план на 
найближчий семестр 

08.03.2019 Святкування жіночого Дня Організована вечірка для студентів 

12.03.2019 
День спорту 

+ Ранкова традиційна пробіжка з 
Профкомом 

День спорту 
+ Ранкова традиційна пробіжка з 

Профкомом 

15.03.2019 Відвідування дитячого будинку за 
ініціативи профкому 

Допомогаємо речами, іграшками, 
канцелярськими приладдями, 
предметами гігієни та просто 

проводимо час з дітьми. 

20.03.2019 Літературний вечір від факультету 
адвокатури Літературний вечір « 

25.03.2019 Щорічний Дебют Першокурсника 

Цьогорічна Тема –Одеса 
багатонаціональне місто.Перемогу 

посів факультет цивільної та 
господарської юстиції 

09.04.2019 Суботник студентів на 8-й станції 
великого фонтану 

Традиційний суботник студентів 
активістів 

09.04.2019 Святковий концерт до Дня 
звільнення Одеси 

Організація виступу студентів та 
святкового банкету 

13.04.2019 Турнір з Гри у мафію Турнір проводився студентами 
міжнародно – правових відносин 

20.04.2019 Літературно – музичний вечір( Есть 
город, которий я вижу во сне) 

Літературно – музичний вечір( Есть 
город, которий я вижу во сне) 

16-21.04.2019 5 років факультету журналістики Організований тиждень заходів до 
дня журналістики 

22.04.2019 Спартакіада по міні футболу серед 
учнів молодших класів 

Спортивні змагання на кубок 
президента університету 

03.05.2019 Відбірковий етап «Пою о тебе 
я,Одесса моя» У актовій залі відбірковий конкурс 

03.05.-05.05.2019 Студентська Маївка фест Студентська Маївка фест 

17.05.2019 Фестиваль «Академія сміху» 
Ми започаткувала новий проект 
спільно із Лігою сміху на Кубок 

президента університету. 

18.05.2019 Малі олімпійські ігри НУ «ОЮА» Спільно із Юридичним ліцеєм 
спортивні змагання. 

20.05.2019 Одеська обласна спартакіада з 
бадмінтону 

В змаганнях брали участь студенти з 
10 закладів вищої освіти 

15.05.2019 Благодійний кіно вечір на березі 
моря 

Від факультету цивільної та 
господарської юстиції 

22.05.2019 Відкритий чемпіонат з Перший відкритий чемпіонат для 
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інтелектуальної гри 
«Що?Де?Коли?» 

учнів шкіл міста Одеси  на Кубок 
президента університету. 

28.05.2019 Здоровий ранок з Сергієм 
Ківаловим 

Велозабіг з президентом 
університету та ранкова зарядка у 

якій брали участь усі факультети та 
коледжі вишу. 

01.06.2019 
Спортивно – розважальний захід 

Веселі старти для дітей 
приурочений до Дня захисту Дітей 

Брало участь близько 150 дітей з 
інтернатів,шкіл міста Одеси 

02.06.2019 
Дитячий фестиваль в Парку 
Перемоги приурочений до 

Міжнародного дня захисту дітей 

Був організований концерт для дітей 
міста Одеси з аніматорами 

,розважальними шоу та 
ілюзіоністами. 

04.06.2019 Благодійні поїздки до Дитячих 
притулків до Дня захисту дітей 

8 факультетів університету брало 
участь в даній акції та відвідало 9 

дитячих притулків,шкіл – інтернатів , 

04.06.2019 Дитячій фестиваль в парку імені 
Шевченко 

Розважальне шоу для дітей міста 
Одеси. 

13.06.2019 Конференція трудового колективу Конференція трудового колективу 

24.06.2019 Випуск магістрів НУ «ОЮА» Випуск магістрів НУ «ОЮА» 

01.07.2019 Акція «Здоровий ранок з 
президентом університету» 

Традиційна ранкова зарядка та вело 
забіг студентів вишу. 

04.07.2019 Благодійна акція «Спорт заради 
дітей» 

Благодійна акція «Спорт заради 
дітей» 

09.08.2019 Вокальний конкурс Пісні у моря Традиційний фінал конкурсу серед 
жителів міста Одеси. 

04.09.2019 Фінал конкурсу «Пою о тебе 
я,Одесса моя!» 

Щорічний конкурс приурочений до 
Дня міста Одеса. 

23.09.2019 День знань в НУ «ОЮА» Початок навчання в університеті 

24.09.2019 

День фізкультури і спорту 
з Профкомом проводить президент 

університету 
академік 

Ківалов С. В. 
(спортивний комплекс МГУ 8 ст. 

В. Фонтану) 

День фізкультури і спорту 
з Профкомом проводить президент 

університету 
академік 

Ківалов С. В. 
(спортивний комплекс МГУ 8 ст. 

В. Фонтану) 

25.09.2019 

Акція «Подаруй своє тепло» збір 
іграшок для поїздки в дитячий 

будинок, яка проведена активом 
профкому НУ «ОЮА» 

Допомогаємо речами, іграшками, 
канцелярськими приладдями, 
предметами гігієни та просто 

проводимо час з дітьми. 

26.09.2019 
Поїздка в дитячий будинок 

«СВІТАНОК» активісті профкому 
та членів профсоюза НУ «ОЮА» 

Поїздка в дитячий будинок 
«СВІТАНОК» активісті профкому та 

членів профсоюза НУ «ОЮА» 
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27.09.2019 
Традиційний танцювальний 

флешмоб в рамках тижня здоров’я з 
профкомом. 

Традиційний танцювальний флешмоб 
в рамках тижня здоров’я з 

профкомом. 

28.09.2019 Акція «День посмішки» в рамках 
тижня здоров’я з профкомом. 

Акція «День посмішки» в рамках 
тижня здоров’я з профкомом. 

01.10.2019 Благодійна акція у підтримку 
екології в рамках «Тижня здоровя» Благодійний продаж єко-пакетів 

04.10.2019 

Традиційні спортивні змагання в 
рамках тижня здоров’я «Веселі 

старти» на стадіоні європейського 
рівня  НУ «ОЮА», який розміщує 

7000 глядачів та має відповідну 
інфраструктуру для проведення 

тренувань та змагань 

Традиційні спортивні змагання в 
рамках тижня здоров’я «Веселі 

старти» на стадіоні європейського 
рівня  НУ «ОЮА», який розміщує 

7000 глядачів та має відповідну 
інфраструктуру для проведення 

тренувань та змагань 

06.10.2019 

Перша зустріч Школи 
студентського профспілкового 

лідера, який проводився Одеським 
обласним комітетом Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

Перша зустріч Школи студентського 
профспілкового лідера, який 

проводився Одеським обласним 
комітетом Профспілки працівників 

освіти і науки України. 

08.10.2019 Відвідування дитячого будинку за 
ініціативи профкому 

Допомогаємо речами, іграшками, 
канцелярськими приладями, 
предметами гігієни та просто 

проводимо час з дітьми. 

10.10.2019 Літературний вечір «Заговори щоб 
я тебе побачив» 

Літературний вечір «Заговори щоб я 
тебе побачив» 

6.10.2019 День юриста з профкомом Організована вечірка для студентів 

16.10.2017 
Відвідування  дитячого будинку 

активом Первинної профспілкової 
організації НУ «ОЮА» 

Допомогаємо речами, іграшками, 
канцелярськими приладдями, 
предметами гігієни та просто 

проводимо час з дітьми. 

19.10.2019 Чемпіонат з ігри «Що?Де ?КОЛИ?» Переможцем стала команда 
соціально-правового факультету. 

22.10.2019 10 щорічна спартакіада на Кубок 
президента 

Команди змагалась у турнірах гри у 
шахи,футболу,баскетболу,дартсу,вол

ейболу. 

26.10.2019 Поїздка до Красносельского 
дитячого будинку 

Активісти профкому відвідали 
обласний дитячий будинок для дівчат 

із вадами здоров’я 

26.10.2019 Поїздка студентів до притулку для 
тварин 

Активісти взяли під опіку притулок 
для тварин «Ковчег» 

28.10.20179 Святкування Helloween з 
профкомом. Святкування Helloween з профкомом. 

28.10.-2.11.2019 
Проведення анкетувань в 

гуртожитках університету активом 
профкому. 

Проведення анкетувань в 
гуртожитках університету активом 

профкому. 
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3-6.11.2019 Поїздка до Львову разом із 
студентами університету Щорічна туристична поїздка 

7.11. 2019 

Відкриття благодійного аукціону 
побачень організованого за 

ініціативи активістів профкому та 
профбюро факультетів НУ «ОЮА» 

Відкриття благодійного аукціону 
побачень організованого за 

ініціативи активістів профкому та 
профбюро факультетів НУ «ОЮА» 

09.11.2019 Суботник на 8-й станції Великого 
фонтану 

Суботник на 8-й станції Великого 
фонтану 

15.11.2019 

Нагородження активістів  
студентського профкому 

НУ «ОЮА» від голови одеського 
обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України 
Дубовик Н.А. 

Нагородження активістів  
студентського профкому 

НУ «ОЮА» від голови одеського 
обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України 
Дубовик Н.А. 

13-16.11.2019 Турнір з баскетболу на Кубок 
Президента університету 

Перемогла команду Інститут 
кримінальної юстиції 

17.11.2019 Он-лайн конкурс на визначення 
кращих студентів 

Он-лайн конкурс на визначення 
кращих студентів 

26.11.2019 Літературно-музичний вечір «Я 
пам’ятаю і присвячую» 

Літературно-музичний вечір «Я 
пам’ятаю і присвячую» 

2.11.2019 Студентський турнір з гри у Мафію Студентський турнір з гри у Мафію 

13.11.2019 
 День студента 

Організована вечірка для студентів 
університету та конкурсу Студент 

Року 

02.12.2019 
Святкування 20-річчя 

Національного університету 
Одеська юридична академія 

Організація низки заходів до Дня 
Академії,вручення нагород. 

12.12.2019 
Звітно-виборна конференція 

Первинної профспілкової 
організації 

Призначення Федорова В.А. на 
посаду Голови профкому та 

Вавринчук А.С. та Борщ А.А. на 
посаду заступників Голови 

профкому. 

22.12.2017 

Проведення новорічного свята для 
дітей співробітників та студентів 
НУ «ОЮА» за участі народного 

депутата, академіка, президента НУ 
«ОЮА» 

Ківалова С.В. 

Проведення новорічного свята для 
дітей співробітників та студентів 
НУ «ОЮА» за участі народного 

депутата, академіка, президента НУ 
«ОЮА» 

Ківалова С.В. 

23.12.2019 Благодійний бал-маскарад Благодійний святковий балл для 
студентів університету. 

31.12.2017 
Вітання членів Первинної 

профспілкової організації  НУ 
«ОЮА» з Новим Роком 

Вітання членів Первинної 
профспілкової організації  НУ 

«ОЮА» з Новим Роком 
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РОЗДІЛ VIII. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. СТУДЕНТСЬКА РАДА 

 
В рамках освітньої програми закладів вищої освіти розвивається і 

поширюється студентське самоврядування, яке відіграє важливу роль у 
підвищенні якості підготовки сучасних фахівців, формуванні їх суспільної 
свідомості та вирішенні основних питань студентського життя.  

Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному 
виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом своїх законних 
прав та інтересів, а також надання їм можливості творчого та інтелектуального 
розвитку. 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», 
наказів МОН і МОЗ України та Положення про студентське самоврядування НУ 
«ОЮА» в Університеті діє студентське самоврядування.  

Конференція студентів є вищим органом студентського самоврядування НУ 
«ОЮА», що в межах своїх повноважень визначає загальні засади функціонування 
органів студентського самоврядування.  

Студентська рада Університету є вищим представницьким, постійно діючим 
органом на рівні факультетів Університету та у гуртожитках, захищає права і 
законні інтереси студентів, проводить різні наукові, культурно-освітні, спортивні 
заходи.  

Щороку здобувачі вищої освіти шляхом вільного волевиявлення обирають 
голову та новий склад Студентської ради НУ «ОЮА».  

За 2019 навчальний рік представники Студентської ради, провівши численні 
бесіди зі студентським активом, на основі зібраної інформації затвердили 
Стратегію розвитку студентського самоврядування і запровадили проект заходів, 
які були проведені протягом року. 

В результаті вищеназваного за підтримки Адміністрації НУ «ОЮА» було 
організовано: 

- професійно-наукові візити в державні органи влади як на території 
України (Міністерство юстиції України, Верховний суд, Головне територіальне 
управління юстиції в Одеській області, П’ятий апеляційний адміністративний суд,  
Головне управління Державної податкової служби в Одеській області, Управління 
Державного архітектурно-будівельного контролю  Одеської міської ради), так і за 
кордон  (візит в ОБСЄ, ООН, Віденський університет, Цюрихський університет 
тощо) 

- культурно-освітні поїздки  по Україні (поїздка до м. Умані - екскурсія 
в Національному дендрологічному парку «Софіївка», Білгород-Дністровський - 
Аккерманська фортеця й пізнавальна екскурсія в Центр культури вина «Шабо», 
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також у структурні  підрозділи: Київський інститут інтелектуальної власності та 
права НУ «ОЮА», Миколаївський інститут права НУ «ОЮА»,  Криворізький 
факультет НУ «ОЮА», Черкаський факультет НУ «ОЮА»,  Івано-Франківський 
юридичний інститут НУ «ОЮА»  та Чернівецький юридичний інститут НУ 
«ОЮА»,  під егідою новоствореного проекту «Академічна мобільність»); 

- члени Студентської ради НУ «ОЮА» брали участь в організації «Дні 
відкритих дверей», проведенні навчально-виховної роботи та реалізації 
профорієнтаційної діяльності, відвідували шкільні заклади та брали участь в 
міських і всеукраїнських ярмарках вакансій; 

- сприяли поліпшенню умов проживання здобувачів вищої освіти  у 
студентських гуртожитках, дотримання ними правил проживання та правил 
техніки пожежної безпеки тощо; 

- внаслідок спільної роботи з Первинною профспілковою організацією  
Університету відвідали дитячі будинки, школи-інтернати, притулки для тварин, 
брали участь у проведенні вечірок, масштабних конкурсів: «Дебют 
першокурсника», «Пісня біля моря»,  «Міс Академії», дитячі дійства та багато 
інших заходів; 

- провели наукові конкурси, літературні вечори та інтернет-конкурси, 
серед яких: «Студент року», «Кращий студент-юрист», «Кращий студент-
спортсмен», «Кращий студент-вокаліст», «Кращий студент-танцівник», 
«Новорічне фото», «Березнева краса», «Краще пасхальне фото», «Краще літнє 
фото», «Забавні схожості»,  «Best stand-up комік», «Топ спортивне фото», 
«Найкраща студентська кімната гуртожитку», «Міс і Містер Instagram НУ «ОЮА 
2020», «Найкраще новорічне відео-привітання» та багато інших; 

- організували безліч спортивних змагань, оздоровчих заходів: весняний 
кубок «Дружби» з футболу, літній кубок «Дружби» з волейболу, «Спортивний 
ранок» з Президентом НУ «ОЮА», масштабні велозаїзди, численні благодійні 
акції та кіно-вечори, суботники (в рамках «Тижня добрих справ»), масштабні 
походи на каток, відвідування одеського біопарку, Одеського державного 
академічного театру опери та балету, Одеського академічного театру музичної 
комедії ім. М. Водяного, дельфінарію тощо; 

- Студентської радою була проявлена ініціатива встановити  сонячні 
колектори на гуртожитки, тим самим було підтримано соціальний  проект 
«Зелений університет»; 

- За поданням Студентської ради було зараховано додаткові бали до 
рейтингу успішності здобувачам вищої освіти  відповідно до Правил призначення 
академічних та соціальних стипендій учням, студентам, слухачам, аспірантам і 
докторантам НУ «ОЮА»; 

- Протягом року здійснювалась активна співпраця з Молодіжною радою 
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при Одеському міському голові, у зв’язку з чим було підписано Меморандум між 
органами студентського самоврядування закладів вищої освіти м. Одеси і в 
результаті цього в стінах Університету провели 2-х денний тренінг «Школа 
студентського самоврядування» (спільно з Українською асоціацією студентів) та 
благодійний новорічний бал-маскарад для студентів та всієї молоді Одеси; 

- За кошти Студентської ради було надано матеріальну допомогу, 
матеріальне заохочення та  відшкодовано витрати за дорогу здобувачам вищої 
освіти, які брали участь у Всеукраїнських олімпіадах та наукових заходах 
України; 

- забезпечили 85% знижки для здобувачів вищої освіти, які виявили 
бажання влітку оздоровитись на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Феміда» 
в смт. Затока; 

- також за ініціативою Студентської ради та за підтримки керівництва 
Університету були нагородженні та премійовані здобувачі вищої освіти за свій 
особистий внесок у розвиток громадської, наукової, спортивної та культурної 
діяльності НУ «ОЮА».  

Студентське самоврядування Національного університету «Одеська 
юридична академія»  сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації 
студентських інтересів, є середовищем для спілкування і взаємодії молоді. 
Завдяки спільним системним діям Адміністрації НУ «ОЮА» та всіх студентів 
через Студентську раду здобувачі вищої освіти і випускники Університету 
значними досягненнями демонструють високий рівень підготовки в різних галузях 
і сферах. 

РОЗДІЛ IX. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА 
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
Забезпечення належних умов для навчання та проживання здобувачів дозволяє 

якісно та ефективно забезпечити підготовку для майбутніх фахівців та є головною 
метою для адміністративно-господарської частини Університету.  

Розвиток сприятливих умов для проживання у гуртожитках вдосконалення та 
оновлення навчальних приміщень для здійснення навчального процесу здійснюється 
відповідно до програми розвитку Університету. Комп’ютерні класи та потужний 
інформаційнообчислювальний центр, які оснащені модернізованою комп’ютерною 
технікою та мультимедійним навчальним обладнанням задля забезпечення освітньої 
та наукової діяльності. Постійна модернізація аудиторій, сучасний і постійно обновлю 
вальний комп’ютерний парк та різнопрофільна спортивна база. З урахуванням 
вищесказаного в Університеті проводиться робота щодо підвищення ефективності 
впровадження результатів у законотворчість та розширення масштабів наукових 
досліджень.  
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На сьогоднішній день матеріально-технічна база Університету є 
багатофункціональним комплексом сучасних споруд, загальною площею понад 100,0 
тис.кв.м, який знаходиться у стані постійного вдосконалення.  

Для підвищення якості підготовки фахівців Університетом передбачається 
регулярна модернізація навчальних програм з урахуванням досягнень науки та 
культури; технічне переоснащення навчальних приміщень та підвищення творчої 
активності молоді. Саме для цього в Університеті наявні 21 кабінет навчальний-
лабораторний корпус загальною площею більше 79000 кв.м. До навчальних корпусів 
Університету входять: головний десятиповерховий навчальний корпус площею 1194,0 
кв.м. по вулиці Академічній, 2, двоповерховий навчальний корпус площею 514,0 кв.м 
по вулиці Академічній 5, навчальні приміщення за адресами вулиця Академічна 7 та 
7-а площею 2668,0 кв.м., чотирьохповерховий корпус факультету цивільної та 
господарської юстиції та адміністративні підрозділи Університету площею 3829,0 кв. 
м, що знаходиться за адресою вулиця Академічна, 9. За адресою вулиця Фонтанська 
дорога, 23 розміщений адміністративний корпус Університету, який містить в собі 
ректорат, спеціалізовані аудиторії кафедри криміналістики, залом засідань вченої 
ради та адміністративно-допоміжним персоналом Університету площею 1794,0 кв. м.  

Також за адресою вулиця Академічна, 2 розташований спортивний оздоровчий 
комплекс Університету загальною площею 14225,0 кв. м, що включає в себе 
футбольне поле площею 4100 кв. м з трибунами для глядачів на 1500 місць, 
роздягальнями, душовими та туалетними приміщеннями, легкоатлетичну доріжку, 
сектор для стрибків у довжину. Закритий майданчик площею 946 кв. м для 
спортивних ігор у футбол та баскетбол з трибунами для глядачів. 

За адресою вулиця Рішельєвська, 28 розташований навчальний корпус Центру 
кібербезпеки та інформаційних технологій загальною площею 3933,0 кв. м. На вулиці 
Кленова, 8 розташований навчальний корпус обладнаний комп’ютерними класами та 
найбільшим в м. Одеса музеєм Рідкісної книги із скарбницею книжкового мистецтва. 
Також для проведення практичних занять із стрілецької підготовки у підвальному 
приміщенні навчального корпусу за адресою Кленова, 8 розташований стрілецький 
тир загальною площею 538,82 кв. м.  

Фізичному вихованню і спорту в Університеті приділяється велика увага. Заняття 
фізичною культурою та спортом проводяться не тільки задля зміцнення здоров’я, 
всебічного розвитку і спортивної досконалості, але й з метою оволодіння навичками 
професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх спеціалістів, а також 
формування потрібності в регулярних заняттях фізичними вправами та спортом. Саме 
тому на базі Університету знаходяться два стадіони, спортивні зали та тренажерний 
зал. 

Також, до послуг здобувачів Університету є бібліотеки, книжковий фонд якого 
нараховує приблизно 658204 екземплярів книг. В науковій бібліотеці Університету є 
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читальний зал, який нараховує приблизно 400 місць. Бібліотеки Університету 
укомплектовані необхідною спеціальною літературою, навчальними посібниками та 
підручниками, читацький зал обладнаний для самостійної та позааудиторної роботи.  

Задля встановлення належних та комфортних умов проживання, на балансі 
Університету знаходяться 8 гуртожитків загальною площею 38800 кв. м. По вулиці 
Академічній, 8 площею 5298,0 кв. м, по вулиці Тополева, 8 площею 2396 м 2, 
Фонтанська дорога, 71 площею 3714,0 кв. м, Успенській, 28 площею 5395,0 кв. м і Л. 
Толстого, 24 площею 4932,0 кв. м, Каманіна 2/2 площею 4669,0 кв. м. Всі вони 
відповідають сучасним вимогам побуту та забезпечують комфортне проживання 
близько 2300 студентів з інших міст України.  

По вулиці Мельницька, 24-а знаходиться навчальний корпус Відокремленого 
підрозділу “Об'єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг” 
Національного університету «Одеська юридична академія» загальною площею 6802,0 
кв. м. На вулицях Мечникова, 76 та Старопортофранківській, 93 знаходяться 
навчальні корпуси Відокремленого структурного підрозділу “Училище №3” 
Національного університету «Одеська юридична академія» площею 2339,0 м 2 .  

Для організації дозвілля та розвитку творчої особистості здобувачів на балансі 
Університету знаходиться Центр культури і відпочинку оснащений сучасною 
технікою. Для організації відпочинку для студентів на базі Університету також 
функціонує база відпочинку «Феміда» Одеської області Білгород Дністровського 
району, смт. Затока, загальною площею 6754,0 кв. м і кількістю місць близько 270 
осіб. 

№ 
п/п 

Показник 
 

2019 

1 2 3 

1. Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис.грн.) 157 415,8 

2. 
 
 

Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів 
(тис.грн.) в т.ч, кошти, отримані за: 

171 606,0 

• навчання 142 952,3 

• наукову діяльність 4,0 

• оренду приміщень і майна 394,7 

• інші надходження 28 255,0 

3. 
 
 

Витрачання бюджетних коштів (тис.грн.)  
в т.ч. на: 

157 415,8 

• заробітну плату  110 784,4 

• стипендію здобувачам і аспірантам  24 515,2 
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• придбання обладнання та інвентарю 46,9 

• придбання навчальної і наукової літератури 339,8 

• господарські та комунальні, витрати разом. 19 059,5 

4. Витрачення позабюджетних коштів (тис.грн.)  
в т.ч. на: 

157 107,5 

• заробітну плату  71 791,6 

• стипендію здобувачам і аспірантам 17,6 

• придбання обладнання та інвентарю 14 133,5 

• придбання навчальної і наукової літератури  479,5 

• господарські та комунальні витрати разом 34 326,7 

5. 
 

Наявність заборгованості (всього, тис.грн.): - 

• по заробітній платі - 

• по заробітній платі  - 

• за комунальні послуги  

 
РОЗДІЛ Х. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 
 

10.1. Відокремлений підрозділ «Об’єднане вище професійно-технічне 
училище сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія» 

Відокремлений підрозділ «Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери 
послуг Національного університету «Одеська юридична академія» (далі - Училище) - 
одне з історичних в Україні навчальних закладів з багатими історичними і 
педагогічними традиціями.  

Училище пройшло довгий та успішний шлях від учбово-виробничого комбінату 
до Вищого професійно-технічного училища сфери послуг. За високу якість підготовки 
кваліфікованих робітників Училища стало лауреатом конкурс-рейтингу « Найкраще 
підприємство України » в номінації «Освіта», нагороджено різноманітними 
почесними дипломами. 

Для здійснення якісного навчання в училищі є все необхідне: виробничі 
майстерні з кожної професії, кабінети відповідної направленості, комп’ютерний клас, 
бібліотека, актова і спортивна зали, буфет. В Училищі функціонують: танцювальний 
гурток, спортивні секції. Учні Училища творчі і неординарні, вони є учасниками 
фестивалів, виставок та різноманітних професійних конкурсів. 
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Училище готує кваліфіковані робітничі кадри у встановленому ліцензійному 
обсязі за професіями: 

● «Кравець», «Закрійник» з терміном навчання на базі 9 класів – 3 роки, на 
базі 11 класів – 1 рік 5 місяців; 

● «Кравець» з терміном навчання на базі 11 класів – 2 роки, на базі 9 класів – 
3 роки;   

●  «Перукар (перукар-модельєр)» терміном навчання на базі 9 класів – 3 
роки, на базі 11 класів – 1 рік 6 місяців; 

● «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» 
терміном навчання на базі 9 класів – 3 роки; 

● «Асистент референта», «Адміністратор» з терміном навчання на базі 9 
класів – 3 роки, на базі 11 класів – 1 рік 5 місяців. 

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю: 
● «Технології легкої промисловості» з терміном навчання на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» - 2 роки. 
 

10.2. Відокремлений структурний підрозділ «Училище №3 Національного 
університету «Одеська юридична академія» 

 
Училище №3 є державним професійно-технічним навчальним закладом другого 

атестаційного рівня, яке входить до структури Національного університету «Одеська 
юридична академія». На сьогоднішній день Училище №3 є найдавнішим, 
найдосвідченішим училищем в регіоні, яке готує кадри за робітничими професіями 
для морського торгівельного флоту. За 73 роки існування Училища його 
випускниками стали відомі морські династії одеситів. В Училищі створена відповідна 
навчально-матеріальна база, що постійно поповнюється і вдосконалюється. Тільки за 
останні 3 роки відкриті навчально-виробничий такелажний цех, комп’ютерний клас, 
модернізовані кабінети охорони праці, створюються учбове телебачення, міні-АТС, 
постійно поповнюються наочними посібниками й сучасною літературою кабінети 
спецтехнології та бібліотечний фонд. 

Разом з загальноосвітніми предметами вивчаються і спецпредмети, такі як СЕУ, 
морська практика, основи судноводіння, техніка особистого виживання, пристрій 
судна, матеріалознавство, креслення та інші. Отримані знання закріплюються 
практичними роботами під час виробничого навчання і практики на судах в порту. 

В основу виховної системи Училища входить плідна робота по залученню учнів 
до здорового способу життя, про що свідчить їх регулярна участь в змаганнях з 
баскетболу, волейболу, легкої атлетики та багато інших.  

На базі Училища більше десяти років активно працюють гуртки 
«Судномоделювання» та «Такелажної справи», які допомагають учням більш глибоко 
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вивчати тонкощі майбутньої професії, організовувати дозвілля та виявити творчі та 
технічні навички.  

Підготовка фахівців здійснюється за наступними спеціальностями: 
- моторист (машиніст) матрос; 
- моторист (машиніст) токар. 




