
 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ЗВІТ ПРО ОСТАННІ 5 РОКІВ  

(ДО 45-річчя Сумського НАУ) 

 

Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету 

було створено у 2000 році. Факультет постійно розвивається та ефективно 

реагує на виклики часу. Це стає можливим завдяки університету, а також 

дружній, відданій та спільній праці науково-педагогічного колективу та 

студентства. Тому основними векторами розвитку факультету й надалі 

залишаються: формування у студентів соціальної активності і небайдужості 

один до одного, до усіх університетських та факультетських справ, формування 

поваги до держави, пропагування патріотизму, формування у студентів та 

співробітників дотримання цінностей Університету та поглиблення розуміння 

корпоративної культури.  

 

Освітній, навчально-виховний процеси та наукові дослідження на 

юридичному факультеті забезпечують 6 кафедр: кафедра приватного та 

соціального права, кафедра адміністративного та інформаційного права, 

кафедра правосуддя, кафедра міжнародних відносин, кафедра державно 

правових дисциплін та українознавства, кафедра геодезії та землеустрою.  

В структурі факультету також функціонують: навчальна лабораторія 

практичного права, юридична клініка «Довіра», зала судових засідань, 

криміналістична лабораторія, Open Space. 



        

На факультеті працюють 50 штатних співробітників, серед яких 9 

докторів наук та 15 кандидатів юридичних наук, з числа яких 6 професорів та 

12 доцентів. Принагідно можна відмітити, що якісний та кількісний склад 

працівників юридичного факультету повністю відповідає вимогам вітчизняного 

законодавства та ліцензійно-акредитаційним умовам. В черговий раз це було 

підтверджено під час проведення акредитацій.  

 



Це дає змогу продовжувати реалізовувати на юридичному факультеті             

3 освітні програми: ОПП 293 Міжнародне право, ОНП 081 Право,                                   

ОНП 193 Геодезія та землеустрій.  

Заслуги провідних науковців факультету визнано на  державному рівні. 

Так, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток 

вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання 

Заслуженого юриста України присвоєно Курилу М.П., першому проректору 

СНАУ, професору кафедри правосуддя, д.ю.н, професору. 

 

 

Навчально-методична робота 

Систематично на факультеті проводиться тісна співпраця з 

стейкхолдерами, яка дає можливість адекватно та вчасно реагувати на 

рекомендації та вносити зміни в освітні програми та навчальні плани 

підготовки фахівців. 

Відповідно до університетського Положення про організацію вивчення 

навчальних дисциплін вільного вибору студентів, затвердженого рішенням 

Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. від 30 червня 2020 року на юридичному 



факультеті організовується та проводиться вибір студентами навчальних 

дисциплін, які виносились на кафедральний, факультетський, університетський 

вільний вибірковий рівень, та які викладатимуться у навчальному році. 

 

 

Наукова робота 

Виконання  держбюджетної теми, госпдоговірних тематик, виконання тем 

НДР  в рамках робочого часу викладачів, опублікування близько 60 статей у 

виданнях, які індексуються у НБД Scopus та Web of Science, більше 70 

монографій/розділів у монографіях, близько 300 статей у вітчизняних та 

зарубіжних фахових виданнях. 

На факультеті було вперше успішно проведено 17 січня 2022 року захист 

в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 55.859.025 Сумського національного 

аграрного університету, дисертації аспірантки Н.А. Бондар на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 

081 Право, науковий керівник д.ю.н., професор С.І. Запара.  

17 січня 2022 року захист в разовій спеціалізованій вченій раді                

ДФ 55.859.026 Сумського національного аграрного університету, успішно 

проведено захист дисертації аспірантки Н.О. Петрової на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, 

науковий керівник д.ю.н., професор Т.М. Кравцова.  

09 лютого 2022 року захист в разовій спеціалізованій вченій раді                

ДФ 55.859.024 Сумського національного аграрного університету, успішно 

проведено захист дисертації аспірантки С.В. Калюжної на здобуття наукового 



ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, 

науковий керівник д.ю.н., професор І.В. Арістова.  

 

Станом на 01.02.2022 року на юридичному факультеті навчаються 16 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

081 «Право».  

Активно функціонує журнал «Приватне та публічне право»  – це 

науковий фаховий журнал, заснований у 2017 році Сумським національним 

аграрним університетом. Журнал спрямований на популяризацію новітніх 

досягнень юриспруденції та обмін передовим досвідом у сфері права, 

юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування 

законодавства України.  

 

Варто відзначити активну роботу юридичного факультету щодо 

проведення різноманітних міжнародних, всеукраїнських конференцій, 

регіональних круглих столів та форумів, які проведені на високому рівні. Так, 



традиційним стало проведення  Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри». 

Визнанням ефективної роботи колективу юридичного факультету стало 

гідне місце у рейтингу правничих шкіл України, який вперше презентувала 

Асоціація правників України. В основу методології рейтингу були покладені 

дані, отримані від Міністерства освіти і науки та Українського центру 

оцінювання якості освіти. 

 

 

Студентська наукова робота  

На факультеті щорічно проходять секційні засідання Всеукраїнської наукової 

конференції студентів і аспірантів, присвяченої Міжнародному дню студента, 

здобувачі беруть участь у   всеукраїнських і регіональних наукових 

конференціях і семінарах. Успішною є участь студентів у Всеукраїнському 

конкурсі наукових робіт, міжнародних стипендійних програмах та проектах. 

Так, за останні 5 років 15 студентів факультету стали призерами 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.  

Міжнародна співпраця 

Юридичний факультет продовжує плідну співпрацю з міжнародними 

партнерами та друзями юридичного факультету. Мова йде про: університет 

прикладних наук Нюртінген-Гайслінген та Університет прикладних наук 

Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), Університет Молізе (Італія), Аграрно-

технічна академія в Бидгощі (Польща), Університет єврорегіонального 



господарства в Йозефові (Польща), Варшавський аграрний університет 

(Польща), Познанський аграрний університет (Польща), Вармінсько-

Мазурський університет в Ольштині (Польща), Університет природних 

ресурсів та прикладних наук Відня (Австрія), Аграрний університет Пловдіва 

(Болгарія), Державний університет штату Огайо (США), Державний 

університет штату Міннесота (США). Співробітництво з зарубіжними 

партнерами реалізується за різними змістовними напрямками з використанням 

різноманітних організаційних форм: від студентської та професорсько-

викладацької академічної мобільності, участі в міжнародних конференціях, 

семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних освітніх програм і участі у 

різних міжнародних наукових та освітніх організаціях.  

Налагодження нових зв’язків міжнародного співробітництва завжди було 

і залишається одним із пріоритетів юридичного факультету. 

 

Міжнародні заходи 

Студенти факультету активно залучаються до різноманітних заходів, 

спрямованих на формування цінностей та компетентностей, необхідних для 

реалізації зазначеної цілі. Команда студентів юридичного факультету взяла 

участь у другому етапі міжнародного змагання з moot court «European human 

rights moot court competition». 

 

Сучасні умови навчання 

Велика увага приділялась розвитку матеріально технічної бази 

факультету. На факультеті в усіх аудиторіях та кафедрах встановленні сучасне, 

комфортне обладнання. Проведені ремонтні роботи в аудиторіях.  



      

Студентське життя 

Окрім навчання студенти реалізують свої здібності у різних конкурсах, 

змаганнях, проявляють лідерські здібності в органах студентського 

самоврядування. Участь у спортивних секціях, творчих колективах КВК, 

реалізація студентських ініціатив.  

      

 

 

 

 



Інституційні візити 

Інституційні візити до Європейського Суду з Прав Людини, Ради Європи, 

Міжнародного кримінального суду. 

   

Завдання та перспективи розвитку юридичного факультету 

Продовжити реалізацію програми якісного та кількісного набору молоді 

для навчання на спеціальностях юридичного факультету. Покращити 

рейтингові показники науково-педагогічних працівників факультету, шляхом 

забезпечення проходження 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. 

Розвивати систему внутрішнього забезпечення якості освіти. Сприяти 

забезпеченню академічної доброчесності науковопедагогічного складу та 

здобувачів вищої освіти Покращити матеріально-технічну базу факультету. 


