
Витяг з протоколу № 6 

 засідання вченої ради юридичного факультету 

Сумського НАУ від 18 січня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова: Роговенко О.В. 

Вчений секретар: Михайліченко М.А. 

Члени вченої ради: Арістова І.В., Бондар Н.А., Гелеверя К.О.,  

Запара С.І., Капінос Н.І., Котвяковський Ю.О., Кузнецова М.Ю., 

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

ВІДСУТНІ: Клочко А.М., Курило М.П., Козодав М.Ю., Ясинок М.М. 

ЗАПРОШЕНІ: Болбот В.В., Болотіна А.О., Венедіктов В.С., Гресь Н.М., 

Калюжна С.В., Карпик Ю.В., Кравцова Т.М., Латишева В.О., Нежевело В.В., 

Піддубний О.Ю., Роговенко О.В., Шаповал М.М., Щербак С.В. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо виконання рішення Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти СНАУ від 16.12.2021 р.  
 
СЛУХАЛИ: Гаранта ОНП «Право» Арістову І.В. з інформацією про стан 

підготовки до захисту аспіратів 3-го та 4-го років навчання та проходження 

акредитації освітньо-наукової програми. Арістова І.В. нагадала присутнім, 

що відповідно до рішення Ради з якості освіти СНАУ від 16.12.2021 р. та 

рішення проектної групи ОНП «Право» від 21.12.2021 р наукові керівник та 

аспіранти мали до 14 січня 2022 р. надати проектній групі інформацію щодо 

стану виконання наступних завдань: 

Завдання 1. Відкоригувати теми дисертацій здобувачів з урахуванням 

місії Стратегії розвитку СНАУ та галузевого, регіонального аспектів (січень 

2022 р.), доповісти на засіданні вченої ради юридичного факультету та 

науково-координаційної ради СНАУ (січень 2022 р.) про стан виконання 

цього завдання та підготувати документи на засідання Вченої ради СНАУ 

(січень 2022 р.) для затвердження оновлених тем дисертацій: 

1) Болотіна А.О. «Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної 

власності в контексті судової реформи в Україні» - 4 курс (науковий керівник 

Клочко А.М.); 

2) Гресь Н.М. «Медіація як спосіб вирішення індивідуальних трудових 

спорів» – академічна відпустка, 2017-2021 рр. (науковий керівник 

Запара С.І.); 

3) Кожевнікова А.Б. «Електронні технології у цивільному та виконавчому 

процесі» - 3 курс (науковий керівник Щербак С.В.); 

4) Кузьменко К.О. «Принцип неприпустимості зловживання 

процесуальними правами в цивільному судочинстві» академічна відпустка, 

2017-2021 рр. (науковий керівник Курило М.П.); 

5) Латишева В.О. «Правове регулювання соціальних відпусток за 

законодавством України» - 3 курс (науковий керівник – Венедіктов В.С.); 



6) Роговенко О. В. «Правове регулювання міграції (соціально-трудовий 

аспект)» - 4 курс (науковий керівник Запара С.І.); 

7) Сопьяненко О.Ю. «Процесуальні засоби забезпечення верховенства 

права в цивільному судочинстві» - 4 курс (науковий керівник  Курило М.П.); 

8) Шаповал М.М. «Підготовче провадження у цивільному судочинстві 

України» - 4 курс (науковий керівник Курило М.П.); 

9) Ясинок Д.М. «Сучасні теоретично-правові проблеми судового 

тлумачення норм права у цивільному процесі України» - 3 курс (науковий 

керівник Курило М.П.). 

Наразі до вченої ради юридичного факультету надійшло клопотання 

кафедри лише про зміну однієї теми – аспірантки Кожевнікова А.Б. 

Завдання 2. Надати інформацію про затвердження теми: Солдатенко Ю.О. 

– 1 й курс (науковий керівник Кравцова Т.М.). 

До проектної групи надійшла інформація щодо теми дисертації 

Солдатенко Ю.О., проте вона не містить дати її затвердження.  

Завдання 3. Усі наукові керівники мали забезпечити оновлення переліку 

публікацій з урахуванням року видання (не раніше 2017 р.).  

Це завдання було виконано, проте відповідна інформація на сайті 

юридичного факультету наразі не оновлена. 

Завдання 4. Забезпечити дотримання вимог щодо публікацій (кількість, 

напрямок, видання, рік) наукових керівників стосовно дотичності до тем 

дисертацій. (див. «Положення (тимчасове) про порядок атестації здобувачів 

ступеня доктора філософії у СНАУ»). Надати до проектної групи ОНП Право 

список публікацій за наведеними вимогами.  

Стан виконання цього завдання на теперішній час: 

1) Венедіктов В.С. (здобувач – Латишева В.О.) – виконано частково; 

2) Запара С.І. (здобувач – Болбот В.В., Роговенко О.В.) – виконано 

частково; 

3) Клочко А.М. (здобувач – Карпик Ю.А.) – виконано; 

4) Котвяковський Ю.О. (здобувач – Кулібаба О.О., Кішінець О.В.); – 

виконано частково 

5) Кравцова Т.М. (здобувач – Мороз О.В., Солдатенко Ю.О.) – виконано;  

6) Курило М.П. – здобувачі: Кузьменко К.О. (не виконано), 

Сопяненко О.Ю., Шаповал М.М., Ясинок Д.М. – виконано частково. 

Завдання 5. 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». Оновити та надати інформацію щодо наявності 

публікацій у голови спеціалізованої ради та рецензентів з урахуванням 

відповідних вимог «Положення (тимчасове) про порядок атестації…» 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.). Надати до проектної групи ОНП Право список разових 

рад за наведеними вимогами з подальшою передачею відповідних документів 

для розгляду науково-координаційною радою СНАУ.  



Стан виконання цього завдання на теперішній момент: 

4 курс 

1. Болбот В.В. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. Заходи 

щодо забезпечення вимог заплановані; 

2. Болотіна А.О. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. Заходи 

щодо забезпечення вимог заплановані; 

3. Гресь Н.М. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. Заходи 

щодо забезпечення вимог заплановані; 

4. Калюжна С.В. - є прізвища членів Ради. Публікацій вистачає. 

5. Кузьменко К.О. - не всі прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог не зазначені. 

6. Нежевело В. - є прізвища членів Ради. Публікацій вистачає. 

7. Роговенко О.В. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог заплановані; 

8. Сопьяненко О.Ю. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог не зазначені 

9. Шаповал М.М. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог не зазначені. 

3-курс 

1. Кожевнікова А. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог заплановані; 

2. Латишева В.О. - є прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог заплановані; 

3. Ясинок Д.М. – Не всі прізвища членів Ради. Не вистачає публікацій. 

Заходи щодо забезпечення вимог заплановані. 

Арістова І.В. наголосила, що існуючий стан справ щодо підготовки до 

захисту аспірантів 3-го та 4-го років навчання ставить під загрозу не лише 

успішний захист дисертаційних досліджень аспірантів, а й успішне 

проходження акредитації ОНП «Право», а отже й можливість здійснювати 

підготовку докторів філософії за спеціальністю «Право» у Сумському 

національному аграрному університеті. Арістова І.В. запропонувала вченій 

раді юридичного факультету підтримати її пропозицію зобов’язати 

аспірантів та наукових керівників виправити недоліки у виконанні завдання 1 

до 1 лютого 2022 р., інших завдань до 25 лютого 2022 р. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова вченої ради юридичного факультету Роговенко О.В., який 

запропонував присутнім висловити свої думки та пропозиції щодо питань, 

порушених Арістовою І.В. 

2. Болотіна А.О., яка повідомила, що за узгодженням із її науковим 

керівником було прийнято рішення не змінювати тему дисертаційного 

дослідження, оскільки воно відповідає цілям сталого розвитку.  

3. Арістова І.В., яка у відповідь на повідомлення Болотіної А.О. 

запропонувала у разі відповідності існуючих тем дисертаційних досліджень 

цілям сталого розвитку та місії Стратегії розвитку СНАУ підготувати до 1 

лютого 2022 р., відповідне письмова обґрунтування. 



4. Наукові керівники Піддубний О.Ю., Запара С.І., Кравцова Т.М., які 

зазначили про необхідність дотримання вимог до захисту дисертаційних 

досліджень, вадливість та своєчасність подібних засідань. 

УХВАЛИЛИ: Зобов’язати наукових керівників та аспірантів, виправити 

недоліки на які було вказано на даному засіданні: 

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.). 

6) Членам науково-координаційної ради СНАУ доповісти про результати 

даного засідання вченої ради факультету та заходи щодо реалізації 

поставлених завдань на засіданні НКР університету. 

7) Розглянути стан виконання зазначених завдань на вченій раді 

факультету не пізніше 4 березня.  

Результати голосування: за - 14, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету                                    Роговенко О.В.                                                            

 

Вчений секретар вченої ради 

юридичного факультету                                    Михайліченко М.А. 


