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 засідання вченої ради юридичного факультету 

Сумського НАУ від 21 грудня 2020 року 

 

Присутні: 
Голова: Запара С.І. 

Вчений секретар: Михайліченко М.А. 

Члени вченої ради: Арістова І.В., Безугла Ю.М., Бондар Н.А., 

Клочко А.М., Скляр Ю.Л., Кузнецова М.Ю., Курило М.П., Павлюченко Л.Д., 

Попов К.В., Роговенко О.В., Чернадчук Т. О., Шестакова С.О., Ясинок М.М.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати роботи в 2020 році та перспективи розвитку 

юридичного факультету. 

 

СЛУХАЛИ: 

Декана юридичного факультету С.І. Запару, яка повідомила 

присутніх про результати роботи в 2020 році. 

Доповідачка, зокрема повідомила, що у 2020 р. набір на 

спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

був вищим, ніж у попередні роки, що стало результатом реалізації нової 

стратегії профорієнтаційної роботи факультету. 

Говорячи про наукову роботу факультету, С.І. Запара зазначила , що 

2020 р. виявився плідним на наукові здобутки як для окремих науковців, 

так і для всього колективу юридичного факультету. У цьому році 

захистили дисертації на здобуття наукового ступеню доктора наук: за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право – А.М. Клочко, завідувач кафедри міжнародних відносин; 

за спеціальностю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 

І.І. Харченко, доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства.  

Викладачі факультету працювали над наступними темами НДР за 

рахунок коштів державного бюджету:  

- «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки 

сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий 

аспект» – керівник к.ю.н., доцент А.М. Клочко; 

- «Удосконалення законодавства про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи» –  

керівник д.ю.н., проф. С.І. Запара. 

та госпдоговірною темою: «Ведення державного кадастру територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду» – керівник к.б.н., доцент 

Ю.Л. Скляр. 

Тривало співробітництво із закордонними науковими та освітніми 

центрами. Так, науковці факультету брали участь у науковому онлайн-

практикумi Inspireeurope Outreach Workshop (30 вересня 2020 р.) в рамках 



наукового спiвробiтництва з університетом Арістотеля в м. Cалонiки 

(Грецiя). Викладачі та студенти також долучилися до програми USAID 

(Агентство США з міжнародного розвитку) «Нове правосуддя» (березень – 

квітень 2020 р.) на тему «Впровадження юридичної дистанційної освіти».  

У 2020 р. науково-педагогічними працівниками факультету 

опубліковано 15 монографій та 114 наукових статей, 23 з яких у виданнях, 

що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.  

Плідною була й наукова робота студентів. Так, три студенти 

факультету здобули призові місця на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт: Ю.А. Карпик – зі спеціальності 

«Інтелектуальна власність», диплом ІІІ ступеню (науковий керівник д.ю.н., 

проф. І.В. Аристова); К. М. Ромасенко – зі спеціальності «Історія. 

Археологія», диплом ІІІ ступеню (науковий керівник к.і.н., доц. 

А.В.Гончаренко); В.Ю. Зігунов – зі спеціальності «Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права», 

диплом ІІ ступеню (науковий керівник к.і.н. М.А. Михайліченко). Команда 

«Adglorium» (К.В. Попов та Ю.А. Карпик під керівництвом Н.М. Гресь) 

здобула перемогу на І Міжнародних судових дебатах з трудового права, 

які відбулися 24 квітня 2020 р. на базі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації №321-ОД від 28.07.20, студентка факультету 

Ю.А. Карпик занесена до «Книги рекордів освіти Сумщини» як найкращий 

студент-науковець. 

Нажаль, умови пандемії не дозволили провести цілу низку 

запланованих наукових заходів. У заочному форматі було проведено 

Третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання 

юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (26 квітня 2020 р.). У 

форматі zoom-конференції відбулася Всеукраїнська наукова конференція 

студентів і аспірантів, присвячена Міжнародному дню студента (16-20 

листопада 2020 р.), проведена за наступними секціями: «Юридична наука» 

(для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії), «Право» (для 

студентів бакалаврату та магістратури), «Міжнародне право» (для 

студентів бакалаврату), «Геодезія та землеустрій» (для студентів 

бакалаврату та магістратури). 

Крім того, науковці факультету активно долучилися до організації та 

проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Сумські історико-краєзнавчі студії» (Суми, 5 листопада 2020 р.). 

Важливим здобутком факультету стало включення наукового 

журналу «Приватне та публічне право» до переліку наукових фахових 

видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 

наук (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409). 

Говорячи про впровадження інноваційних освітніх технологій на 

факультеті, С.І. Запара навела, як приклад, «moot court» (навчальний суд). 

Наслідком впровадження цієї освітньої технології стала успішна участь 



команди СНАУ у складі чотирьох студенток 1-4 курсів спеціальності 

«Міжнародне право» (Ю. Даценко, В. Кириченко, Д. Кравченко, 

П. Шишлевська) під керівництвом к.е.н., доцента кафедри міжнародних 

відносин Н. В. Клєцової у першому турі змагані з мут коту «European 

human rights moot court competition», який відбувся 13.12.2020 року. Наразі 

команда готується до другого змагального етапу, що відбуватиметься 

онлайн «Regional Round of Cluj Napoca» з 19 по 22 березня 2021 року.  

Новацією в освітньому процесі стали й навчальні онлайн-курси, у 

тому числі й за участі зарубіжних лекторів. Так, у період з 10 вересня по 

19 листопада 2020 р. студентам спеціальності «Міжнародне право» 

викладався англомовний онлайн-курс «Глобальна корупція, належне 

врядування та Конвенція ООН проти корупції». Лектором курсу був 

професор Університету Вашингтона Та Лі (США) Т. Райс, спікерами – 

координатор програми «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) Д. Воун та генеральний директор ДП «Прозорро» 

В.В. Задворний.  

Велика увага була приділена забезпеченню публічності інформації 

про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації. На публічне 

обговорення було винесено і нову Стратегію розвитку юридичного 

факультету. 

У 2020 р. тривало налагодження подальшої взаємодії із зовнішніми 

стейкхолдерами. Зокрема, було підписано меморандум про взаємодію та 

співпрацю із Слобожанською митницею Держмитслужби та Виконавчим 

комітетом Сумської міської ради. 

Як і у попередні роки, у 2020 р. велика увага приділялась розвитку 

матеріальної бази факультету. Так, ауд. 06 переобладнана таким чином, 

щоб у ній зручно було проводити як навчальні заняття, так і масові заходи, 

зокрема кінолекторії. На цокольному поверсі, поруч із юридичною 

клінікою створено Open Space (відкритий простір) – територію з 

комфортними зонами відпочинку на перервах, гарним WI-FI, зручною 

мережею розеток (де можна підзарядити мобільні телефони) і навіть 

настільним футболом. Зручною зоною для відпочинку та обміну думками 

став і внутрішній дворик. Нове обладнання, зокрема сучасну комп’ютерну 

техніку та нівеліри отримала й навчальна лабораторія кафедри геодезії та 

землеустрою. 

Визначаючи перспективи юридичного факультету С.І. Запара вказала 

як найбільш пріоритетні у 2021 р. наступні напрями роботи факультету: 

- продовження реалізації програми якісного та кількісного набору 

молоді для навчання на спеціальностях юридичного факультету; 

- успішне проходження у 2021 р. акредитації освітнього ступеню 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» та першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне 

право».  

- покращення рейтингових показників науково-педагогічних 

працівників факультету, шляхом отримання та виконання науково-

дослідних держбюджетних та госпдоговірних тематик, укладання та 



реалізації зарубіжних та національних договорів про співпрацю, 

публікацій у виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science; 

- подальшу реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти; 

- розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти (у тому 

числі, удосконалення процедури відслідковування кар’єрного шляху 

випускників, визнання результатів навчання отриманих у неформальній 

освіті); запровадження автоматизованої системи опитування студентів 

щодо вивчення дисциплін та освітніх програм; 

- дотримання принципів академічної доброчесності науково-

педагогічного складу та здобувачів вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ:  

1) Заступник декана з наукової роботи М.А. Михайліченко, який 

вказав на необхідність посилення міжнародного аспекту наукової роботи 

факультету шляхом здійснення академічних обмінів,  проходження 

науково-педагогічними працівниками закордонного стажування, участі у 

міжнародних грантах, складання кваліфікаційних іспитів з англійської 

мови з отриманням сертифікатів рівня не нижче В2.  

2) Завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права 

І.В. Арістова, яка вказала на позитивну динаміку у розвитку наукової 

складової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

зокрема шляхом залучення їх до участі у науково-практичних 

конференціях (в тому числі й у внутрішніх) та стимулювання їх 

публікаційної активності. Так, у 2020 р. участь у науково-практичних 

конференціях взяли 14 аспірантів факультету. Статті у періодичних 

наукових виданнях країн ЄС, у тому числі у виданнях, які індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, опублікували 

аспіранти А.О. Болотіна, Н.А. Бондар, С.В. Калюжна, Н.О. Петрова, 

О.Ю. Соп’яненко, М.М. Шаповал. Водночас, діяльність аспірантів щодо 

апробації та публікації результатів наукових досліджень має бути більш 

активною і системною. А отже, науковим керівникам слід забезпечити 

систематичну участь їх аспірантів у науково-практичних конференціях, а 

також обов’язкову публікацію результатів їх досліджень у періодичних 

наукових виданнях, у тому числі тих, які індексуються у міжнародних 

наукометричних базах даних.  І.В. Арістова, крім того, висунула наступні 

пропозиції щодо покращення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії: 

- врахувати необхідність дотичності тем публікацій наукових 

керівників напрямам наукових досліджень аспірантів, передусім тих, які 

вступлять до аспірантури у 2021 р.; 

- активніше впроваджувати участь аспірантів у написанні 

колективних монографій, які публікуються у країнах Європейського 

Союзу; 



- забезпечити постійний контроль за відповідністю тем 

дисертаційних досліджень темам НДР кафедр з урахуванням наукових 

інтересів аспірантів; 

- посилити забезпечення формування наукової «критичної маси» на 

факультеті, задля надання можливості аспірантам консультуватися з 

фахівцями за напрямами дисертаційних досліджень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповідь декана юридичного факультету Запари С.І. взяти до 

відома. 

2. Результати роботи юридичного факультету в 2019 р. визнати 

задовільними. 

3. Декану юридичного факультету, завідувачам кафедр, гарантам 

освітніх програм забезпечити: 

- продовження реалізації програми якісного та кількісного набору 

молоді для навчання на спеціальностях юридичного факультету; 

- успішне проходження у 2021 р. акредитації освітнього ступеню 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» та першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне 

право».  

- покращення рейтингові показники науково-педагогічних 

працівників факультету, шляхом укладання та реалізації зарубіжних та 

національних договорів про співпрацю, здійснення академічних обмінів. 

Забезпечити проходження науково-педагогічними працівниками 

закордонного стажування, участі у міжнародних грантах та публікації у 

виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web 

of Science, складання кваліфікаційних іспитів з англійської мови з 

отриманням сертифікатів рівня не нижче В2. Забезпечити отримання та 

виконання науково-дослідних держбюджетних та госпдоговірних тематик; 

- подальшу реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти; 

- розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти (у тому 

числі, удосконалення процедури відслідковування кар’єрного шляху 

випускників, визнання результатів навчання отриманих у неформальній 

освіті); запровадження автоматизованої системи опитування студентів 

щодо вивчення дисциплін та освітніх програм; 

- дотримання принципів академічної доброчесності науково-

педагогічного складу та здобувачів вищої освіти. 

4. Науковим керівникам здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії: 

 - забезпечити систематичну участь їх аспірантів у науково-

практичних конференціях, а також обов’язкову публікацію результатів їх 

досліджень у періодичних наукових виданнях, у тому числі тих, які 

індексуються у міжнародних наукометричних базах даних; 

- врахувати необхідність дотичності тем публікацій наукових 

керівників напрямам наукових досліджень аспірантів, передусім тих, які 

вступлять до аспірантури у 2021 р.; 



- активніше впроваджувати участь аспірантів у написанні 

колективних монографій, які публікуються у країнах Європейського 

Союзу; 

- забезпечити постійний контроль за відповідністю тем 

дисертаційних досліджень темам НДР кафедр з урахуванням наукових 

інтересів аспірантів; 

- посилити забезпечення формування наукової «критичної маси» на 

факультеті, задля надання можливості аспірантам консультуватися з 

фахівцями за напрямами дисертаційних досліджень. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на декана 

юридичного факультету Запару С.І. 

 

 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету           Запара С.І.   

 

Вчений секретар вченої ради 

юридичного факультету      Михайліченко М.А.  

 


