
Витяг з протоколу № 11 

 засідання вченої ради юридичного факультету 

Сумського НАУ від 18 квітня 2022 року 
 

 
ПРИСУТНІ: 

Голова: Роговенко О.В. 

Вчений секретар: Михайліченко М.А. 

Члени вченої ради: Арістова І.В., Бондар Н.А., Запара С.І., Капінос Н.І., 

Клочко А.М., Козодав М.Ю., Котвяковський Ю.О., Кузнецова М.Ю., Курило 

М.П., Скляр Ю.Л., Чернадчук Т. О., Шестакова С.О., Ясинок Д.М, Ясинок М.М. 

ВІДСУТНІ: Гелеверя К.О.,  Павлюченко Л.Д. 

ЗАПРОШЕНІ: члени проектної групи ОНП «Право» Калюжна С.В., 

Стрельник В.В., аспіранти: Болотіна А.О., Гресь Н.М., Карпик Ю.В., 

Кожевнікова А.В., Латишева В.О., Нежевело В.В., Роговенко О.В., 

Соп’яненко О.Ю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про стан виконання рішень вченої ради юридичного факультету від 

18.01.22 р. та науково-координаційної ради університету від 28.01.22 р. 
 

СЛУХАЛИ: 

Голову вченої ради юридичного факультету Роговенка О.В., який 

нагадав присутнім, що відповідно до рішень вченої ради юридичного 

факультету від 18.01.22 р. та науково-координаційної ради університету від 

28.01.22 р. наукові керівники та аспіранти мали виправити наступні недоліки: 

1) У термін до 1 лютого 2022 р. відкоригувати теми дисертацій 

здобувачів з урахуванням місії Стратегії розвитку СНАУ та галузевого, 

регіонального аспектів, або ж підготувати до 1 лютого 2022 р. письмове 

обґрунтування відсутності необхідності такого коригування; 

2) У термін до 25 лютого забезпечити дотримання вимог щодо 

публікацій (кількість, напрям, видання, рік) наукових керівників стосовно 

дотичності до тем дисертацій; 

3) У термін до 25 лютого оновити та надати повний перелік публікацій 

усіх здобувачів 1-4 року навчання; 

4) У термін до 25 лютого сформувати разові спеціалізовані вчені ради 

для здобувачів 4-го курсу (Болбот В.В., Кузьменко К.О., Сопьяненко О.Ю., 

Шаповал М.М. та 3-го курсу (Латишева В.О., Ясинок Д.М.) з урахуванням 

відповідних вимог «Положення (тимчасове) про порядок атестації здобувачів 

ступеня доктора філософії у СНАУ»; 

5) У термін до 25 лютого оновити та надати інформацію щодо наявності 

публікацій у голови спеціалізованої ради та рецензентів з урахуванням 

відповідних вимог «Положення (тимчасове) про порядок атестації здобувачів 

ступеня доктора філософії у СНАУ» для забезпечення захистів 

дисертаційних досліджень аспірантів 4-го курсу (Болотіна А.О., Роговенко 

О.В., Гресь Н.М.) та 3-го курсу (Кожевнікова А.В.). 



Стан виконання цих завдань мав бути обговорений на вченій раді 

факультету не пізніше 4 березня, проте обставини воєнного часу змусили 

перенести це засідання. Роговенко О.В. повідомив, що на  засіданні присутні 

усі члени проектної групи ОНП «Право» (крім Клецової Н.М.), та усі 

аспіранти 4-го та 3-го років навчання (крім, тих, які перебувають у 

академічних відпустках та відсутнього з поважної причини Шаповала М.М).   

Роговенко О.В. запропонував перейти до звітування щодо стану 

виконання зазначених вище рішень вченої ради юридичного факультету та 

НКР університету. 

ВИСТУПЛИ:  

1. Вчений секретар вченої ради Михайліченко М.А., який повідомив що 

станом на сьогодні надані письмові обґрунтування відсутності необхідності 

коригування тем дисертацій з урахуванням місії Стратегії розвитку СНАУ та 

галузевого, регіонального аспектів надані здобувачами Болотіною А.О., 

Гресь Н.М., Латишевою В.О., Роговенко О.В., Соп’яненко О.Ю., 

Ясиноком Д.М. 

Членами проектної групи проведено роботу зі збору інформації щодо 

дотримання вимог до публікацій (кількість, напрям, видання, рік) наукових 

керівників стосовно дотичності до тем дисертацій та публікацій здобувачів 1-

4 року навчання. Інформація щодо публікаційної активності наукових 

керівників та здобувачів відображена на сайті юридичного факультету 

СНАУ. 

Перевірено на текстові збіги програмою Unicheck дисертаційні 

дослідження Шаповала М.М., Ясинка Д.М., розділи дисертаційних досліджень 

Болотіної А.О., Гресь Н.М., Нежевело В.В., Соп’яненко О. Ю., наукові статті 

Роговенко О.В., Латишевої В.О.,  Кожевнікової А.В. 

2. Курило М.П. – перший проректор СНАУ, науковий керівник 

аспіранта 4 року навчання Шаповала М.М., який повідомив присутніх про 

повну готовність дисертаційного дослідження здобувача та цілком 

задовільний стан реалізації заходів щодо успішного його захисту. 

Курило М.П. також повідомив, що його аспірантка Кузьменко К.О. перебуває 

у академічній відпустці, проте підтримує із ним зв’язок з питань подальшої 

реалізації заходів щодо підготовки захисту її дисертації.  

3. Аспірантка 4 року навчання Соп’яненко О.Ю. (науковий керівник 

Курило М.П.), яка повідомила, що склад спеціалізованої вченої ради в цілому 

сформований, здійснюються заходи щодо підготовки необхідних наукових 

статей, та публікацій наукового керівника стосовно дотичності до теми 

дисертації. 

4. Аспірант 3 року навчання Ясинок Д.М. (науковий керівник 

Курило М.П.), який повідомив присутніх про виконання ним усіх 

рекомендацій вченої ради та проектної групи ОНП «Право» щодо 

забезпечення успішного захисту свого дисертаційного дослідження.  

5. Аспірантка Латишева В.О. (науковий керівник Венедіктов В.С.), яка 

повідомила про те, що склад спеціалізованої вченої ради сформований, 

дисертаційне дослідження перебуває у стадії завершення, необхідні наукові 

публікації у стадії доопрацювання.  



6. Аспірантка 4 року навчання Болотіна А.О., яка зазначила про те, що 

складні обставини воєнного часу дещо пригальмували реалізацію у повній мірі 

заходів щодо організації успішного захисту дисертації (зокрема щодо 

наукових публікацій), однак вона та її науковий керівник активно працюють у 

відповідному напрямі. 

7. Аспірантка 4 року навчання Гресь Н.М. (науковий керівник 

Запара С.І.), яка повідомила, що нею опубліковано наукові статті, її 

дисертаційне дослідження перебуває у стадії завершення, усі визначені члени 

спеціалізованої вченої ради мають необхідні публікації. 

8. Аспірантка 4 року навчання Роговенко О.В. (науковий керівник 

Запара С.І.), яка повідомила про заходи щодо підготовки до захисту свого 

дисертаційного дослідження, зокрема про власну публікаційну активність та 

нові публікації запланованого голови спеціалізованої вченої ради. 

9. Аспірантка 3 року навчання Кожевнікова А.В. (науковий керівник 

Щербак С.В.), яка проінформувала про появу нових наукових публікацій та 

повідомила, що текст її дисертації в цілому готовий. 

10. Професор кафедри приватного та соціального права Запара С.І., яка 

повідомила, що її аспірантка Болбот В.В. через стан здоров’я перебуває у 

академічній відпустці,  проте підтримує із нею зв’язок і має намір повернутися 

до реалізації заходів щодо успішного захисту свого дисертаційного 

дослідження. 

11. Гарант ОНП «Право» Арістова І.В., яка нагадала здобувачам про 

необхідність постійного зв’язку із проектною групою для координування 

заходів щодо забезпечення успішного захисту дисертацій, зокрема для 

своєчасного оновлення  інформації щодо публікацій наукових керівників, 

аспірантів та членів майбутніх спеціалізованих рад, публікаційної та іншої 

наукової активності здобувачів.  

Арістова І.В. також звернулася до Курила М.П., як до першого 

проректора СНАУ, із проханням щодо сприяння налагодженню дієвої 

співпраці проектної групи ОНП «Право» із структурними підрозділами 

університету, зокрема відділами аспірантури та забезпечення якості освіти. 

Необхідність у такій системній співпраці викликана, серед інших, такими 

актуальними питаннями забезпечення процедури акредитації освітньої 

програми, як: 1) необхідність додаткового опитування аспірантів з 

урахуванням специфіки ОНП «Право» та у відповідності до рекомендацій 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, викладених у 

Пораднику щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми; 

2) нагальна потреба у розробці та затвердженні «Положення про порядок 

атестації здобувачів ступеня доктора філософії у СНАУ» у відповідності до 

«Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи 

про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого  Постановою 

Кабінету Міністрів України  № 44 від 12 січня 2022 р. Арістова І.В. 

запропонувала членам вченої ради підтримати ці пропозиції відповідним 

рішенням. 



12. Перший проректор СНАУ Курило М.П., який визнав слушними 

пропозиції Арістової І.В. та запевнив присутніх у сприянні зі свого боку 

налагодженню дієвої співпраці проектної групи із структурними підрозділами 

університету та заходам з ефективної реалізації ОНП «Право».  

УХВАЛИЛИ: 

1. Аспірантам, науковим керівникам, членам проектної групи ОНП 

«Право» - продовжити заходи щодо підготовки захисту дисертацій та 

успішного проходження акредитації освітньої програми. 

2. Аспірантам та науковим керівникам вказати на необхідність 

забезпечення постійного зв’язку із проектною групою для координування 

заходів щодо забезпечення успішного захисту дисертацій, зокрема для 

своєчасного оновлення  інформації щодо публікацій наукових керівників, 

аспірантів та членів майбутніх спеціалізованих рад, публікаційної та іншої 

наукової активності здобувачів. 

3. Клопотати перед керівництвом СНАУ щодо забезпечення дієвої 

співпраці проектної групи ОНП «Право» із структурними підрозділами 

університету, зокрема для організації додаткового опитування аспірантів з 

урахуванням специфіки ОНП. 

4. Клопотати перед керівництвом СНАУ щодо найскорішої розробки  

«Положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктора філософії у 

СНАУ» у відповідності до «Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії». 
 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету                                    Роговенко О.В.                                                            
 
Вчений секретар вченої ради 

юридичного факультету                                    Михайліченко М.А. 


