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Ногасу Назару Ігоровичу 
з галузі знань 08 - Право на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Адміністративно-правові засади забезпечення якості вищої освіти» за 
спеціальністю 081 - Право 

10 січня 2023 року 

Ногас Назар Ігорович 1996 року народження, громадянин України, освіта 
вища: закінчив у 2018 р. Тернопільський національний економічний 
університет за спеціальністю 293 «Міжнародне право» і отримав диплом 
магістра. 

Працює викладачем кафедри міжнародного права та міграційної політики 
Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки 
України, м. Тернопіль з вересня 2022 року до цього часу. 

Дисертацію виконано в Західноукраїнському національному університеті 
Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль. 

Науковий керівник - Цимбалістий Тарас Олегович, к.ю.н., доцент, 
прокурор відділу представництва інтересів органів прокуратури першого 
управління Департаменту представництва держави в суді Офісу Генерального 
прокурора. 

Здобувач має 9 наукових публікацій за темою дисертації, з них: чотири 
наукові статті - у виданнях, включених МОН України до переліку наукових 
фахових видань з юридичних наук, зареєстрованих та проіндексованих у 
міжнародних науковометричних базах даних (Іпсіех Соретісиз), з них одна 
стаття - у зарубіжному періодичному виданні та 5 тезах доповідей, 
опублікованих у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних 
конференцій, у тому числі: 

1. Ногас Н. І. Державна політика у галузі освіти України: сутність та 
зміст. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 1(21). С. 87-95. 

2. Ногас Н. І. Концептуалізація якості вищої освіти у науковій думці 
вітчизняних і зарубіжних дослідників. Кпо\¥ІесІ2;е, Есіисаїіоп, Ьа\у, Мапа§етепї. 
2021. № 3 (39). Уоі. 2. С. 176-182. 

3. Ногас Н. І. Перспективи удосконалення адміністративно-правового 
регулювання забезпечення якості вищої освіти в Україні. Держава та регіони. 
Серія: Право. 2022. № 2 (76). С. 34-40. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 
присутні на захисті фахівці: 



Кравчук М. Ю., докторка юридичних наук, доцентка, професорка 
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 
Західноукраїнського національного університету. Без зауважень. 

Світлак І. /., докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри 
правознавства і гуманітарних дисциплін Вінницького навчально-наукового 
інституту економіки Західноукраїнського національного університету. 
Зауваження: 1. У актуальності дисертаційного дослідження не відображено 
кількісно-якісних змін щодо впливу розвитку законодавства України про якість 
вищої освіти на, приміром, запровадження практики подвійних дипломів у 
вітчизняних ВНЗ. 2. Доцільно зосередити увагу на девіантній стороні 
адміністративно-правового забезпечення якості вищої освіти і виокремити 
характерні адміністративні правопорушення, що виникають у даній сфері 
суспільних відносин. 3. Доцільно посилити аргументацію щодо 
взаємозалежності фактору удосконалення адміністративно-правового 
забезпечення якості вищої освіти і посилення конкурентоздатності вітчизняних 
ВНЗ в умовах посилення конкуренції на ринку надання послуг з вищої освіти. 

Марценко Н. С., кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри 
міжнародного права та міграційної політики Західноукраїнського 
національного університету. Зауваження: 1. У формальному поданні 
пропозицій щодо внесення змін і доповнень у законодавство доцільно було б 
обґрунтувати перспективні ризики системного демонтажу попередньої системи 
оцінювання якості вищої освіти. 2. Запропоновану у розділі 3 роботи реалізацію 
громадського органу при Міністерстві освіти і науки в Україні, варто було б 
порівняти з іншими відомими застосуваннями даного шаблону в контексті 
інших програм та технологій оцінювання якості вищої освіти у зарубіжних 
країнах. 3. Обґрунтування соціальної зумовленості удосконалення 
адміністративно-правових засад забезпечення якості вищої освіти мало б бути 
доповнене прикладами порушення адміністративно-правових норм у цій сфері, 
а також прикладами судової практики. 

Христинченко Н. П., докторка юридичних наук, професорка, в.о. 
завідувачки кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та 
цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної 
власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». 
Зауваження: 1. Автор вдається до використання терміну «агентство», коли 
адміністративне законодавство і найсучасніші доктринальні дослідження вже 
деякий час відійшли від даного терміну і використовують термін «агенція». 
Термін «агентство» зустрічається у роботах зарубіжних авторів з Казахстану, 
Республіки Білорусь та інших держав, що входили до складу колишнього 
СРСР. З точки зору однозначності у термінології варто враховувати сучасні 
термінологічні тенденції. 2. Дисертанту варто більш ґрунтовніше формулювати 
рекомендації щодо імплементації норм зарубіжного законодавства в питанні 
адміністративно-правового забезпечення якості вищої освіти. Оскільки у 
фінальному третьому розділі подані тільки загальні напрями позитивного 
досвіду для українського адміністративного права, без конструктивних моделей 
адаптації норм адміністративного законодавства, приміром, США, до яких 
регулярно апелює автор у своїх дослідженнях. 3. Н. І. Ногас недостатньо уваги 
приділив питанню ймовірності щодо наявності адміністративних 



правопорушень у даній сфері суспільних відносин, що, на наше переконання, 
надало б більшої ілюстративності специфіки обумовленості удосконалення 
досліджуваного законодавства. 4. Дисертанту варто також посилити 
аргументацію щодо визначення нових кваліфікуючих ознак адміністративних 
правопорушень у сфері забезпечення якості вищої освіти, навести приклади, 
підкріпити їх належною судовою практикою, а також аналогічними 
конструкціями зарубіжного досвіду. Слід також звернути увагу на порушення 
законодавства в освітній сфері і проблему юридичної відповідальності за ці 
правопорушення, що, на наше переконання, є одними з пріоритетних в 
суспільстві і державі в умовах розвитку національної системи оцінки якості 
вищої освіти. 

Миргород-Карпова В. В., кандидатка юридичних наук, старша викладачка 
кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету. Зауваження: 1. При дослідженні 
історії розвитку адміністративно-правового забезпечення якості вищої освіти у 
підрозділі 2.1. дисертант не виокремив підсумкову періодизацію ґенези 
відповідного адміністративно-правового явища. Окрім наведених 
доктринальних підходів Н. І. Ногасу доцільно було б надати авторську 
періодизацію з узагальненою характеристикою кожного етапу, виділити спільне 
і відмінне між тенденціями цих етапів розвитку і у підсумку надати загальну 
характеристику процесу цього розвитку. 2. Варто звернути увагу на той факт, 
що дисертант інколи використовує різноманітні ненормативні терміни, 
наприклад термін - «загальноправовий». Вважаємо, що такий термін може 
вносити плутанину у розуміння субординації в системі національного 
законодавства. 3. У підрозділі 3.3. Н. І. Ногас запропонував здійснити редакцію 
«Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом Міносвіти 
України, що, на погляд автора, дозволить усунути описані у розділі недоліки та 
підвищити ефективність адміністративно-правового регулювання забезпечення 
якості вищої освіти загалом. Проте, поза увагою дисертанта залишилися 
напрями удосконалення освітніх законів України. 

Результати голосування: 
«За» - 5 членів ради 
«Проти» - немає 
«Утрималися» - немає 

За результатами голосування прийнято рішення разової спеціалізованої 
вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Ногасу Назару 
Ігоровичу з галузі знань 08 - Право за спеціальністю 081 - Право. 

Мар'яна КРАВЧУК 
Голова спеціалізо 
вченої ради 


