
Витяг з протоколу № 10  

засідання вченої ради юридичного факультету 

від 20 березня 2017 р. 

 

Голова: Запара С.І. 

Учений секретар: Михайліченко М.А. 

Присутні: Бондар Н. А., Гримайло І.М., Карпик Ю.А., Кузін Н.В., 

Кузнецова М.Ю., Курило М.П., Павлюченко Л.Д., Чернадчук Т. О., 

Шестакова С. О., Ясинок М. М. 

Відсутні: Арістова І.В.  

 

Порядок денний 

 

1. Щодо утворення у складі юридичного факультету кафедри міжнародних 

відносин 

 

СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету Запару С.І, яка повідомила про 

те, що з наступного навчального року на факультеті буде здійснюватися 

підготовка фахівців за нещодавно акредитованою спеціальністю 293 

«Міжнародне право». Відповідно, виникає доцільність створення у складі 

юридичного факультету міжнародних відносин. Запара С.І. нагадала членам 

вченої ради факультету про те, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про 

вищу освіту» рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію 

структурних підрозділів ухвалює вчена рада університету за поданням її 

керівника. Відповідно до п. 5.28.3 Статуту СНАУ до компетенції вченої ради 

факультету входить розгляд питань і внесення пропозицій щодо змін у 

структурі факультету його наукових та навчальних підрозділів. Виходячи з 

вищезазначеного, на обговорення виноситься питання щодо порушення 

клопотання перед ректором СНАУ Ладикою В.І. щодо утворення у складі 

юридичного факультету кафедри міжнародних відносин.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри правосуддя Ясинок М.М., який підтримав 

пропозицію Запари С.І. і вказав на нагальну потребу утворення у складі 

юридичного факультету кафедри міжнародних відносин. 

- вчений секретар Михайліченко М.А., який підтримав пропозицію 

Запари С.І. і виніс на голосування питання щодо звернення із клопотанням до 

ректора СНАУ про внесення ним подання до вченої ради Сумського 



національного аграрного університету щодо утворення у складі юридичного 

факультету кафедри міжнародних відносин.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 12, ПРОТИ 0, УТРИМАЛИСЯ 0. 

 

УХВАЛИЛИ: клопотати перед ректором Сумського національного аграрного 

університету Ладикою В.І. щодо внесення ним подання до вченої ради 

Сумського національного аграрного університету про утворення у складі 

юридичного факультету кафедри міжнародних відносин 

 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету                                    Запара С.І.                                                            

 

Учений секретар                                                 Михайліченко М.А. 

 


