
Шановні учасники зборів! 

Шановний Анатолію Васильовичу, 

представники ректорату, присутні! 

 

Сьогоднішній звіт перед трудовим колективом це підсумок моєї 

діяльності як організатора роботи в інституті, роботи моїх заступників та 

завідувачів кафедр, і всього колективу за 2016 рік. 

2016-ий це рік об’єднання, реорганізації, переселення та створення 

навчально-наукового інституту права. 

Перш ніж перейти до звіту хочу нагадати, що у квітні минулого року 

були підведені підсумки загально університетського рейтингу інститутів, 

факультетів та кафедр за 2015 рік. За його підсумками юридичний факультет 

отримав 5 призових місць з 8 індикаторів. У 2014 році таке місце було лише 

одне. 

Випускова кафедра – адміністративного, господарського права та 

фінансово-економічної безпеки (завідувач кафедри Бурбика Михайло 

Михайлович) у рейтингу зайняла перше місце серед випускових кафедр 

університету.  

Покращили свої показники і були відзначені в підсумковому наказі по 

рейтингам і не випускові кафедри судочинства та міжнародного права та 

теорії та історії держави і права 

Рік тому за підсумками мого звіту був затверджений робочий план 

виконання основних завдань на 2016 рік який переважно був виконаний. 

А тепер я хочу поінформувати про те, що нами зроблено у 2016 році: 

- Відбулося об’єднання юридичних факультетів Сумського державного 

університету та Української академії банківської справи в єдиний Навчально-

науковий інститут права 

- Була проведена реорганізація кафедр в результаті якої у складі 

нашого інститут нараховується 5 кафедр. 

- Вченою радою університету у серпні минулого року обраний 



 

 

2 

директор інституту  

- Призначені заступники директора за напрямками діяльності. 

- Сформована Вчена рада інституту та обраний її голова 

- Вперше за декілька років суттєво (більш ніж на третину) збільшилася, 

а не зменшилася кількість місць державного замовлення при прийомі на 

навчання за напрямками підготовки інституту. У 2015 було 53 місця 

державного замовлення у 2016 – 85. Всі місця державного замовлення 

заповнені. 

- кількість студентів, що навчаються на умовах повної оплати вартості 

навчання – 626 це 80 відсотків від загального контингенту студентів 

інституту.  

- у році, що минув була проведена масштабна профорієнтаційна 

робота. Як підсумок успішний набір студентів як за денною так і за заочною 

формами. У порівнянні з минулим роком прийнято на 7 відсотків більше 

студентів, а в магістратуру спеціальності «Правознавство» був конкурс і на 

місця, що фінансуються на умовах повної оплати вартості навчання 

- загальний контингент як денної так і заочної форми має позитивну 

динаміку. За 2016 рік відбулося збільшення контингенту на 10 відсотків. 

- у жовтні минулого року вперше проведено набір студентів які 

навчаються паралельно на двох спеціальностях. 39 студентів обрали для 

навчання спеціальність «Право»; 

- за результатами грудневого прийому до заочної магістратури та 

спеціалітету за спеціальностями інституту зараховано 70 студентів. 

Ліцензований обсяг за спеціальністю «Право» закритий на 100 відсотків, а 

«Менеджмент» освітня програма «Управління правоохоронною безпекою» 

більш ніж на 90 відсотків. 

- за заочною формою за спеціальностями інституту права намітилася 

чітка тенденція до збільшення контингенту студентів (2015 – 448 студентів, 

2016 – 470 студентів). Плюс 5 відсотків. 

- в аспірантурі та докторантурі інституту навчається 30 аспірантів та 
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докторантів, з них 17 на умовах повної оплати вартості навчання 

- молоді вчені інституту у серпні минулого року перемогли у конкурсі 

на виконання держбюджетних науково-дослідних розробок. З восьми 

проектів, які перемогли на вказаному конкурсі від університету, два за 

участю науковців інституту. Один за юридичною тематикою, а один спільно 

з факультетом ІФСК. Кожен з проектів на суму 600 тисяч гривень. 

- створено центр «Антикор». 

- конкурс для школярів на правову тематику став традиційним. 

- був організований переїзд кафедр які були розташовані у новому 

корпусі на вулицю Петропавловську. Переїзд був проведений у період 

відпусток і новий навчальний рік розпочався вже на новому місці у визначені 

терміни. 

- наші студенти вибороли 12 призових місць у Всеукраїнських 

конкурсах студентських НДР та зайняли 3 призових місця у предметних 

олімпіадах (Право, інтелектуальна власність, управління фінансово-

економічною безпекою). 

- студентська команда інституту з податкового права у фіналі конкурсу 

в м. Ірпінь впевнено перемогла команду Національного університету імені 

Тараса Шевченка 

- у грудні команда інституту взяла участь у дебатному турнірі “Участь 

громадян у національних реформах і виборола третє місце. Дебати 

проходили у Київському національному демократичному інституті 

міжнародних відносин. 

- виросла кількість перемог студентів у спортивних змаганнях. У 

скарбничці інституту призери світового, європейського та 

загальноукраїнського рівня з сумо, дзюдо легкої атлетики та інших видів 

спорту. 

- радували перемогами наші студенти і в мистецьких конкурсах. Стали 

призерами мистецьких конкурсів європейського та загальноукраїнського 

рівнів Данієла Кузьменко з танців та Яна Леонтенко у вокалі. 
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- у 2016 році звання молодшого лейтенанта отримали 42 студенти 

інституту. 

- розширилися горизонти міжнародної співпраці. Сьогодні це – 

Албанія, Словакія, Туреччина, Єстонія, Польша, Німеччина, Чехія, Італія, 

Білорусь. Традиційним стало навчання студентів інституту в університеті 

італійського міста Фоджа 

- активно проводиться організаційна роботи по розробці дистанційних 

курсів на англійській мові для турецьких студентів. 

- студенти інституту отримували стипендії Верховної Ради України, 

Президента України та голови обласної державної адміністрації 

- викладачі інституту у рамках програми боротьби з корупцією 

прочитали лекції на антикорупційну тематику для 500 державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування області. При цьому на початку 

роботи з кожною групою проводилася презентація університету та інституту  

- спільно з керівництвом Білопільської районної державної 

адміністрації в новому форматі проведено профорієнтаційний захід в якому 

прийняло участь більш 300 осіб.  

- захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій  

- У жовтні в рамках проведення дня відкритих дверей інститут був 

проведений міжнародний фестиваль вуличної їжі, у заході прийняли участь 

кадети військового ліцею; 

- Спільно з громадськими організаціями було організовано проведення 

дебатів за різними напрямами 

- Поновлено роботу відкритих судових засідань за участю студентів в 

судових установах області,  

- Юридична клініка інституту перемогла в Олімпіаді з консультування 

клієнтів серед юридичних клінік м. Суми. 

- підготовлені матеріали для відкриття в інституті спеціалізованої ради 

по захисту кандидатських дисертацій 

- постійно проводилися практичні виїзні заняття зі студентами в 
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правоохоронних органах та судах, проведена значна кількість правовиховних 

заходів 

- протягом року в інституті працювало 6 наукових гуртків для 

студентів 

 

Хочу зазначити, що це не всі, а лише найбільш суттєві показники 

роботи інституту права в минулому році. 

Оцінити роботу колективу навчально-наукового інституту права у 2016 

році доволі складно. Головна причина – як єдиний колектив ми працюємо 

фактично лише з вересня минулого року. Змінилася кількість кафедр, 

відбувся перерозподіл викладачів між кафедрами. Багато показників, що 

включені до університетського рейтингу, не використовувалися на кафедрах 

Української академії банківської справи. Тому інколи абсолютні показники 

не завжди дають можливості коректно оцінити роботу новоствореного 

інституту та його структурних підрозділів. 

Але певні висновки зробити можна. 

Звертаю увагу присутніх на те, що у статистичних даних враховані 

показники діяльності в 2016 році обох юридичних факультетів.  

Щодо науково-педагогічного потенціалу та підготовки науково-

педегогічних кадрів основні показники робота інституту представлені на 

слайді 

№ 

п/п 

Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

1. Чисельність штатних науково-

педагогічних працівників, всього 

52 52 0 

 з вченими ступенями та званнями 

(%) 

89 92 +3 

 докторів наук 10 11 +1 

 кандидатів наук 35 38 +3 
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 Кількість кафедр 6 5 -1 

 Кількість випускових кафедр 3 3 0 

 Кількість навчальних дисциплін 120 125 +5 

 викладаються англійською мовою 1 5 +4 

 Кількість статей, що реферуються 

Скопус та ін 

6 9 +3 

 Захищено докторів 1 2  +2 

 Захищено кандидатів 7 5 -2 

 Чисельність штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які є членами 

іноземних академій, які мають 

статус міжнародних або 

національних 

2 2 0 

 Загальна чисельність 

співробітників, докторантів та 

аспірантів, які безпосередньо 

брали участь за кордоном у 

звітному році (крім зазначених в п. 

3.4), у конференціях та інших 

заходах з опублікуванням 

відповідних матеріалів 

2 12 +10 

 

Кількість викладачів з вченими ступенями та науковими званнями 

становить на завершення 2016 року 92 відсотків. На початок року було 89 

відсотків. 

За більшістю показників у 2016 році ми спрацювали в плюс. Там де 

маємо мінус причиною зменшення переважно є наслідки реорганізації та 

оптимізації структури інституту. 

Кількість захищених кандидатських дисертацій зменшилася, але 
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більше захищених докторських.  

Окремо хочу зазначити, що у звітному році проведена істотна роботи 

стосовно розроблення нових навчальних планів за спеціальностями інституту 

та всіма освітніми ступенями як за денною так і за заочною формами.  

Розроблено навчальний плани для підготовки бакалаврів спеціальності 

«Право» за дистанційною формою для іноземних студентів (навчання 

англійською мовою) та розпочата розробка дистанційних курсів.  

Підготовлено матеріали для акредитації спеціальності «Інтелектуальна 

власність» за освітнім ступенем «магістр» та для збільшення ліцензованого 

обсягу спеціальності «Право» за освітніми ступенями «бакалавр» та 

«магістр». 

Розроблено навчальний план за спеціальністю «Менеджмент» освітня 

програма «Управління правоохоронною безпекою» освітнього ступеню 

«магістр». 

Одним з викликів 2016 року стало запровадження вступу до юридичної 

магістратури за процедурою зовнішнього незалежного оцінювання. Для 

якісної підготовки наших студентів та випускників інших ВНЗ до ЗНО в 

інституті вже розроблені програми підготовки та завершується робота над 

орієнтовними тестовими матеріалами, запланована організація проведення 

підготовчих курсів. 

Але викликає занепокоєння як складуть ЗНО випускники інших 

навчальних закладів та особливо ті хто вступає по перехресному вступу у 

минулому році таких студентів було близько третини. 

Одним з ключових, пріоритетних завдань у галузі вищої освіти є 

створення і розвиток системи внутрішнього забезпечення якості. У цьому 

напрямку в інституті право сформована рада забезпечення якості. Радою 

проаналізовано результати літньої сесії, опрацьовано перелік дисциплін за 

вибором студента, проаналізовані нові навчальні плани, розглянуті питання 

підготовки до проведення ліцензування та акредитації, визначено нові форми 

державної атестації студентів та ін.. 
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Контингент студентів НН інституту права станом на 1 грудня 2016 р. 

№ 

п/п 

Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

 Контингент студентів 1135 1256 +121 

 З них: Денна 754 786 +32 

 заочна 448 540 +89 

 

У цьому питанні маємо позитивний баланс.  

Загальна кількість студентів (як денної так і заочної форми) 

збільшилася на 10 відсотків. У 2015 було – 1135, а у 2016 році – 1256 

студентів. Але в той же час загальна кількість викладачів залишилася 

незмінною. На одного викладача приходиться зараз 24 студенти. 

За денною формою навчання співвідношення магістрів до кількості 

бакалаврів – 50 відсотків. Аспірантів до кількості магістрів – 12 відсотків, а 

аспірантів повинно бути не менше 20 відсотків. 

В цілому спрацювали в «плюс», але могли б і краще. Якщо ціна за 

навчання в інституті була б на рівні з іншими факультетами та інститутами, 

по нашим підрахункам, ми б змогли збільшити контингент студентів на 28 

відсотків. Отримали б більше навантаження. Але чи було б це економічно 

вигідно та престижно для інституту та університету? Попередні розрахунки 

які ми провели не підтверджують тезу про те, що зменшення ціни має 

економічну вигоду для нас. Але кількість навчальних доручень стала б 

більшою. 

Зважаючи на те, що ми знаходимося в структурі класичного 

університету ми самі на початку 2016 року запропонували підвищити ціну за 

навчання на спеціальності «Право» до рівня ціни державного замовлення. Як 

бачимо ми зробили правильно. На спеціальність «Право» при вступі до 

магістратури був конкурс як за денною так і за заочною формами 

Незважаючи на гарний результат у питанні формування контингенту 

хочу звернути увагу на те, що ліцензований обсяг у нас не заповнений на 100 
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відсотків.  

Формування контингенту важливе завдання, але не менш важливим є 

працевлаштування випускників. 

100 відсотків випускників 2016 року, що навчалися за державним 

замовленням працевлаштовані. Близько 90 відсотків повноплатників теж 

працевлаштовані. Більш ніж третина ще під час навчання на останніх курсах 

мала перше робоче місце. Для забезпечення більш якісної роботи у питання 

працевлаштування випускників наприкінці року введено посаду заступника 

директора інституту з цих питань.  

Підтвердженням того, що наші випускники користуються попитом на 

ринку праці є результати щорічного рейтингу ВНЗ який проводиться 

журналом «Деньги». Цей рейтинг формують саме роботодавці.  

Рейтинг ВНЗ по юридичним спеціальностям журналу «Деньги» за 

останні шість років представлений на слайді. За шість років ми піднялися з 

21 до 12 місця у цьому рейтингу. 

 

Рік ВНЗ Місце у 

рейтингу 

Середній бал 

2011 Сумський державний 

університет 

21 3,4 

2012 Сумський державний 

університет 

18 4,6 

2013 Сумський державний 

університет 

20 4 

2014 Сумський державний 

університет 

15 3,8 

2015 Сумський державний 

університет 

16 3,67 

2016 Сумський державний 

університет 

12 4,67 

 

У питанні оприлюднення результатів наукової та науково-

методичної діяльності показники інституту представлені на слайді. 

№ Назва показника Рік «+» або «-» 
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п/п 2015 2016 

1 Кількість зазначених в наказах 

МОН загальноукраїнських 

олімпіад, конкурсів студентських 

НДР, проведення заключного 

етапу яких відбувалось на базі 

кафедри, факультету 

1 1 0 

2 Кількість виданих монографій (з 

зазначенням належності до 

СумДУ) 

2 8 +6 

3 Кількість опублікованих статей (з 

зазначенням належності до 

СумДУ), всього, у т.ч.: 

105 221 +116 

4 – у фахових за статусом виданнях 

України 

81 166 +85 

5 – опубліковано за кордоном 21 36 +15 

6 – за 

участю 

студентів 

– всього 32 72 +40 

7 ◦ у т.ч. у співавторстві зі 

студентами 

23 70 +47 

8 ◦ у т.ч. студентами 

самостійно 

- 2 +2 

9 Кількість тез доповідей 143 282 +139 

10  За кордоном   6 23 +17 

11 СумДУ 98 168 +70 

12 За участю студентів 70 185 +115 

13 Статті у виданнях, що індексуються 

БД Скопус та інших високо 

рейтингових базах 

6 10 +4 

 

По публікаційній активності, за матеріалами які надали кафедри, ми 

маємо позитивну динаміку.  

В 2016 році в інституті права запроваджено заходи спрямовані на 
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подолання академічної не доброчесності серед студентів інституту. Протягом 

року були проведені дослідження які були оформлені як науково-дослідна 

робота за темою «Академічна чесність – шлях до захисту інтелектуальної 

власності українських науковців» яка направлена для участі у другому турі 

конкурсу який буде проходити в національному університеті імені Тараса 

Шевченка. 

Під час викладання курсу «Злочини у сфері службової діяльності» 

окремо була виділена тема «Академічна чесність як спосіб запобігання 

корупції в ВНЗ». 

Зараз студентами та викладачами інституту готується заявка для участі 

у конкурсі який проводять Британська Рада та наш університет з питання 

запровадження у ВНЗ Сумщини принципів академічної чесності. 

Якість навчальної діяльності інституту в першу чергу визначається 

результатами участі у НДР та олімпіадах Вони представлені на слайді. 

 

№ 

п/п 

Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

 Кількість призових місць в 

олімпіадах, конкурсах наукових 

робіт 

14 15 +1 

 

Перемоги у конкурсах студентських НДР залишилися на 

минулорічному рівні, але маємо більше перших місць. Також маємо 

зростання у предметних олімпіадах.  

Так у минулому році студентка інституту права вперше виборола друге 

індивідуальне місце на Всеукраїнській олімпіаді з права, і команда інституту 

теж посіла друге командне місце. А на олімпіадах з інтелектуальної власності 

управління фінансово-економічною безпекою наші студенти отримали треті 

місця. 

Для належного рівня проведення госпрозрахункової діяльності на базі 
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інституту створено два центри: Науковий-консультаційний центр правових 

досліджень та «Антикор». Сьогодні вони знаходяться в стадії розкрутки. 

Вони роблять перші кроки у госпрозрахунковій діяльності. На перспективу 

вони будуть проводити експертизи для судів, слідчих правоохоронних 

органів. Для цього необхідна аналітична база, база експертів, які мають 

ліцензію на ці види діяльності. Вони знаходиться в стадії створення. Це 

робота не одного дня і навіть не одного року. Але про наші центри знають. 

Платні послуги центри надають за рахунок тільки своїх знань та досвіду. 

Стосовно виконаних та профінансованих обсягів НДДКР, що 

фінансуються за рахунок державного бюджету України (загальний фонд) то 

ми спрацювали у 2016 році таким чином. На слайді 

Підрозділ Кількість НДР Обсяг фінансування, грн. 

ТеСЕТ 6 883260,00 

ЕлЛІТ 17 2800942,00 

ННІ ФЕМ 4 485272,00 

ФІФСК 3 102356,00 

ННІ права 3 255875,00 

ННІ УАБС 0 0 

МІ  35 5325125,00 

 

Представлення діяльності інституту права реалізується через 12 сайтів. 

У минулому році їх було 7. Працюють сайти інституту, всіх кафедр та секції 

права, наукових журналів, центрів та юридичної клініки. У їх змістовне 

наповнення у порівнянні з попередніми роками покращилося але над чим 

працювати є. 

Інформаційну функцію також виконують стенди за напрямками 

діяльності інституту, його структурних підрозділів та кафедр. Після переїзду 

ця робота була розпочата і зараз продовжується. 

Структурними підрозділами інститут є кафедри і тому те як спрацював 

інститут залежить від того як спрацювали кафедри. З огляду на це за 

результатами роботи у 2016 році був проведений аналіз діяльності кафедр 

інституту за основними показниками загально університетського рейтингу. 
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Зважаючи на те, що в минулому році відбулася кардинальна 

реорганізація кафедр хочу зауважити, що підрахунки не завжди показують 

реальний стан справ. Динаміку у порівнянні з минулим роком можна 

оцінювати лише на кафедрах адміністративного-господарського права та 

фінансово-економічної безпеки, кримінально-правових дисциплін та 

судочинства та секції історії. 

Рівень оприлюднення результатів наукової та науково-методичної 

діяльності 

Назва показника АГПФЕБ КПДС ЦПДФП КПТІДП МЄЕП 

2015 2016 2015 
201

6 
2015 2016 2015 2016 2015 

201

6 

підручників 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 

навчальних посібників 6 2 1 2 2 1 0 0 0 0 

монографій 1 5 1 3 1 1 2 2 0 1 

підручників та 

монографій 

опублікованих  мовами 

міжнародного 

спілкування 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

які опубліковані у 

виданнях, що 

індексуються БД 

Scopus 

2 5 2 6 0 0 5 3 0 0 

 

Фінансові показники результатів інноваційної діяльності  

Протягом 2016 року було подано 10 заявок на участь  у різних науково-

дослідних конкурсах. З них на державному рівні 6 та 4 на міжнародному.  

Для створення консорціуму в рамках проекту «Горизонт 2020» було 

направлено більше 50 листів-пропозицій іноземним партнерам, створено 

сайт. 

На сьогодні подана спільна заявка з колегами з Німеччини, Англії та 

Голландії за тематикою «Корупція» яка знаходиться на розгляді. 

Результати виконаних та профінансованих господарських договорів, 

державних та міжнародних грантів (спеціальний фонд) наведені у таблиці. 
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Навчально-науковий інститут права 

Підрозділ 
Кількість НДР 

Виконаний обсяг, 

тис.грн. 

Надходження 

коштів, тис.грн. 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

АГПЕБ 3 6 6 8,7 6 8,7 

КПДС 3 8 8 33,6 6,5 39 

КПТІДП 1 0 4 0 4 0 

МЄЕП 0 1 0 1 0 1 

ЦПДФП 0 0 0 0 0 0 

Всього по ННІ 

права 
7 15 18 43,3 16,5 48,7 

 

Я просив би завідувачів кафедр ретельно проаналізувати показники 

роботи у минулому році і там де є мінус або не має прогресу надати 

пояснення та запропонувати можливі шляхи покращення результату. 

Загальною проблемою для навчальних закладів, які здійснюють 

підготовку фахівців з права є відсутність державного стандарту вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право», у той час вступна кампанія 2017 року вже 

запроваджує ЗНО для вступу до магістратури, що, на наш погляд, є 

передчасним за відсутності стандарту. 

Враховуючи зазначену проблему та ключові завдання, визначені МОН 

на 2017 рік пріоритетними напрямками діяльності ННІ права на наступний 

рік є: 

1) участь у розробці стандартів вищої освіти зі спеціальності 081 

«Право»; 

2) створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

інституті права з обов’язковим залученням ради роботодавців; 

3) участь у створенні Національного репозитарію академічних 

текстів та сприяння реалізації академічної доброчесності; 

4) підготовка студентів 4 курсу для до вступу на магістратуру за 

спеціальністю 081 «Право» із використанням технологій ЗНО; 

5) акредитація нових магістерських освітніх програм зі 
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спеціальності 081 «Право». 

Над цими питаннями ми вже працюємо і включимо їх реалізацію до 

плану нашої роботи у 2017 року. 

 

Також у планах на наступний рік реалізація таких заходів: 

1. Створити дружній колектив однодумців, що працюють в 

навчально-науковому інституті права; 

2. Завершити роботу по відкриттю спеціальності «Міжнародне 

право». Зазначу, що у цьому питання вся підготовча робота практично 

завершена і остаточне рішення цього питання залежить не від нас; 

3. Завершити процедуру відкриття спеціалізованої вченої ради по 

захисту дисертацій за юридичними спеціальностями; 

4. Збільшити кількість публікацій у виданнях які індексуються 

високорейтинговими науковометричними базами даних. І як я сьогодні вже 

зазначав такі публікації повинні бути у кожного викладача; 

5. Провести перереєстрацію нашого юридичного наукового 

журналу «Правові горизонти» як фахового і щоб він індексувався в 

науковометричній базі Копернікус, а у далекій перспективі базі даних 

Скопус; 

6. Забезпечити спеціальність «Правознавство» дистанційними 

курсами на українській та англійській мовах і започаткувати підготовку 

іноземних студентів на англійській мові; 

7. Зберегти позитивну тенденцію перемог у Всеукраїнських 

конкурсах НДР та студентських олімпіадах. Для цього необхідно вивести на 

новий рівень роботу наукових гуртків інституту права; 

8. За допомогою департаменту міжнародних зв’язків 

організувати роботу по виведенню на новий рівень міжнародної діяльності 

інституту права; 

9. Створити умови для покращення науково-госпрозрахункової 
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та грантової діяльності. 

10. Проаналізувати можливість міжнародної акредитації однієї зі 

спеціальностей інституту права; 

11. Налагодити зв’язки по укладанню угоди з університетами 

Польщі та Прибалтики про підготовку студентів з подвійним дипломом. 

12. За рахунок підготовки високо рейтингових випускників та 

кваліфікованих викладачів створити умови для того щоб підготовка юристів 

в області здійснювалася виключно в інституті права Сумського державного 

університету. 

Хочу нагадати шановним викладачам інституту, що головно особою в 

нашому інститут є студент. І те як ми будемо відноситися до студентів і буде 

нашим головним рейтинговим показником. Поважне, доброзичливе, 

товариське відношення до студента, один до одного повинно стати нормою 

для кожного працівника навчально-наукового інституту права 

Користуючись нагодою, хочу висловити подяку всім інститутам, 

факультетам, іншим структурним підрозділам університету з якими у нас 

склалися дружні відносини, ректорату і особисто ректору За роки існування 

юридичного факультету нам жодного разу не відмовили у допомозі. Всі 

робочі питання завжди вирішувалися позитивно і без будь-яких серйозних 

конфліктів. Сподіваюся ця традиція буде перенесена і на навчально-науковий 

інститут права, а ми її будемо завжди підтримувати бо це сприятиме 

подальшому розвитку нашого університету.  

На мою думку колектив інституту права спрацював у 2016 році з 

позитивним результатом. Тому хочу подякувати завідувачам кафедр, 

заступникам директора, голові вченої ради інституту Сухоносу Віктору 

Володимировичу і всьому трудовому колективу за плідну роботу. 

Сподіваюся, що у 2017 році ми спрацюємо краще. 

Бажаю щоб Україна була заможна, був мир і злагода як в державі так і 

в нашому університеті  

Дякую за увагу. 





З восьми напрямків за п’ятьма ми отримали у 2015 році 

призові місця 

Назва індикатора 
міс

це 

Значення 

індикатора 

І1  
Науково-педагогічний потенціал, якість підготовки 

науково-педагогічних кадрів; 1 100,0000 

І2 
Освітньо-кваліфікаційні рівні, диверсифікація форм 

навчання. Контингент осіб, що навчається 3 66,3854 

І3 
Якість навчально-наукової роботи зі студентами та 

додаткові освітні послуги; 2 88,1937 

І5 
Рівень оприлюднення результатів наукової та 

науково-методичної діяльності; 3 62,5962 

І7 
Якість представлення результатів діяльності в 

Інтернет - просторі; 3 64,6877 

У 2014 році призове місце було лише одне –  

(трете за індикатором І1 - Науково-педагогічний потенціал, якість 

підготовки науково-педагогічних кадрів;) 





ЮФ СумДУ  
+  

ЮФ УАБС 
=  

Навчально-науковий інститут права 



Науково-

консультативний 

центр  правових  

досліджень  

Студентське 

профбюро 

  

Навчальна 

частина 

Аспірантура, 

докторантура 

Заступник зі спортивно-

масової роботи 

  

Наукове товариство 

студентів, аспірантів 

Юридична клініка 

Вчена рада  
Збори трудового 

колективу 

Проектні групи з 

розроблення та 

супроводження 

освітніх програм 

Заступник з навчально-

організаційної роботи 

Заступник  з 

міжнародних 

зв’язків  

Заступник з 

методичної роботи Заступник з 

наукової роботи 

Кафедра конституційного 

права, теорії та історії, 

держави і права 

Кафедра міжнародного, 

європейського, 

екологічного права 

Кафедра цивільно-

правових дисциплін та 

фінансового права 

Кафедра   кримінально - 

правових дисциплін  та 

судочинства       

  

Кафедра адміністративного, 

господарського права та 

фінансово-економічної безпеки 

 

Студентська рада 

  

Студентський  

директорат 

Рада 

роботодавців 

Група по 

грантовій 

діяльності 

ЖУРНАЛ                 Сумський 

історико-архівний журнал (фаховий) 

  

Профбюро 

викладачів та 

співробітників 

Провідні фахівці 

денного та заочного 

відділень 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ ПРАВА 

ЖУРНАЛ 

Правові горизонти 

Заступник з інформаційної та 

профорієнтаційної роботи  

Рада  

з якості 

Асоціація 

випускників 

ЖУРНАЛ         Сумська 

старовина (фаховий) 

Заступник з заочної та 

дистанційної форм 

навчання 

Заступник з військово-

патріотичної роботи 

Центр 

«Антикор» 

Заступник з  з практично-орієнтованої 

підготовки студентів та інтеграційних 

зв’язків 

Заступник з виховної 

роботи та роботи в 

гуртожитках 

Секція  

історії 



Всі місця державного замовлення заповнені 





Успішний набір студентів як за денною 
так і за заочною формами. У 

порівнянні з минулим роком прийнято 

на 7 % більше студентів.  

 

Магістратура спеціальності 
«Правознавство» - конкурс і на місця, 

що фінансуються на умовах повної 
оплати вартості навчання  



Загальний контингент як денної 
так і заочної форми має 

позитивну динаміку.  

 

За 2016 рік відбулося збільшення 
контингенту  

 

+ 10 %  



Вперше проведено набір студентів які 
навчаються паралельно. 39 студентів 

обрали спеціальність «Право»; 

 

За результатами зимового прийому до 
заочної магістратури та спеціалітету 

зараховано 70 студентів.  

 

Ліцензований обсяг за спеціальністю 
«Право» - 100 %,  

 «Менеджмент» освітня програма 
«Управління правоохоронною безпекою» 

більш ніж на 90 %. 



+5% 





Молоді вчені інституту перемогли у 
конкурсі на виконання 
держбюджетних НДР.  

 

З 8 проектів, які перемогли на конкурсі 
від університету, 2 за участю 

науковців інституту.  

Один за юридичною тематикою, а один 
спільно з факультетом ІФСК.  

 

Кожен з проектів на суму 600 тисяч 
гривень.  















http://sumdu.edu.ua/ukr/news/8046-magistrant-sumdu-u-skladi-ukrajinskoji-komandi-stav-prizerom-chempionatu-svitu-2016-z-sumo.html


Стали призерами мистецьких конкурсів 
європейського та 

загальноукраїнського рівнів Данієла 
Кузьменко з танців та Яна Леонтенко 

у вокалі.  







Проводиться організаційна роботи по 
розробці дистанційних курсів на 
англійській мові для турецьких 

студентів  



Студенти інституту отримували стипендії 

Верховної Ради України, Президента України 

та голови обласної державної адміністрації  



У рамках програми боротьби з корупцією 

прочитані лекції для 500 державних 
службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування області.  

 

На початку роботи з кожною групою 
проводилася презентація університету та 

інституту  













•Juvenis scientia 

•Актуальні проблеми адміністративного права 

•Антропологічні студії 

•Кримінальне судочинство в Україні 

•Актуальні проблеми фінансового права 

•Актуальні проблеми цивільного права в Україні 



Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

Чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників, всього 

52 52 0 

з вченими ступенями та званнями (%) 89 92 +3 

докторів наук 10 11 +1 

кандидатів наук 35 38 +3 

Кількість кафедр 6 5 -1 

Кількість випускових кафедр 3 3 0 

Кількість навчальних дисциплін 120 125 +5 

викладаються англійською мовою 1 5 +4 



Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

Захищено докторів 1 2  +2 

Захищено кандидатів 7 5 -2 

Чисельність штатних науково-педагогічних та 

наукових працівників, які є членами іноземних 

академій, які мають статус міжнародних або 

національних 

2 2 0 

Чисельність співробітників, які безпосередньо 

брали участь за кордоном у конференціях 

2 12 +10 

Кількість статей, що реферуються Скопус та інш. 6 9 +3 









Сформована рада забезпечення якості 

 

•Радою проаналізовано результати літньої 
сесії,  

•опрацьовано перелік дисциплін за вибором 
студента,  

• проаналізовані нові навчальні плани, 

•  розглянуті питання підготовки до 
проведення ліцензування та акредитації,  

• визначено нові форми державної атестації 
студентів та ін..  



+121 

754

448

786

540

Денна Заочна
2015 2016

+32 

+89 



Денна форма навчання 

• співвідношення магістрів до кількості 
бакалаврів – 50 % 

•  Аспірантів до кількості магістрів – 12 %,  

 

 

Аспірантів повинно бути не менше 20 %.  



21 

18 
20 

15 
16 

12 

3,4 
4,6 4 3,8 3,67 

4,67 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Місце у рейтингу Середній бал 



Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

Кількість зазначених в наказах МОН 

загальноукраїнських олімпіад, конкурсів 

студентських НДР, проведення заключного 

етапу яких відбувалось на базі кафедри, 

факультету 

1 1 0 

Кількість виданих монографій (з зазначенням 

належності до СумДУ) 

2 8 +6 

Кількість опублікованих статей (з зазначенням 

належності до СумДУ), всього, у т.ч.: 

105 221 +116 

– у фахових за статусом виданнях України 81 166 +85 

– опубліковано за кордоном 21 36 +15 



Назва показника Рік «+» або «-» 

2015 2016 

– за участю студентів – всього 32 72 +40 

◦ у т.ч. у співавторстві зі 

студентами 
23 70 +47 

◦ у т.ч. студентами 

самостійно 
- 2 +2 

Кількість тез доповідей 143 282 +139 

  За кордоном   6 23 +17 

СумДУ 98 168 +70 

За участю студентів 70 185 +115 

Статті у виданнях, що індексуються БД Скопус 

та інших високо рейтингових базах 
6 10 +4 



+1 



Створено центри 

•Науковий-консультаційний центр 
правових досліджень  

 

• «Антикор»  



Виконані та профінансовані обсяги НДДКР, що 

фінансуються за рахунок державного 

бюджету України (загальний фонд)  

Підрозділ Кількість НДР 
Обсяг фінансування, 

грн. 

ТеСЕТ 6 883260,00 

ЕлЛІТ 17 2800942,00 

ННІ ФЕМ 4 485272,00 

ФІФСК 3 102356,00 

ННІ права 3 255875,00 

ННІ УАБС 0 0 

МІ  35 5325125,00 



Кількість сайтів інституту 

•2015 – 7 

•2016 - 12 



Назва показника 

АГПФЕБ КПДС ЦПДФП КПТІДП МЄЕП 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

підручників 
1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 

навчальних посібників 
6 2 1 2 2 1 0 0 0 0 

монографій 
1 5 1 3 1 1 2 2 0 1 

підручників та монографій 

опублікованих  мовами 

міжнародного спілкування 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

які опубліковані у виданнях, що 

індексуються БД Scopus 2 5 2 6 0 0 5 3 0 0 





Підрозділ 
Кількість НДР 

Виконаний обсяг, 

тис.грн. 

Надходження 

коштів, тис.грн. 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

АГПЕБ 3 6 6 8,7 6 8,7 

КПДС 3 8 8 33,6 6,5 39 

КПТІДП 1 0 4 0 4 0 

МЄЕП 0 1 0 1 0 1 

ЦПДФП 0 0 0 0 0 0 

Всього по ННІ 

права 
7 15 18 43,3 16,5 48,7 



Напрямки діяльності ННІ права на 

2016 рік  

• участь у розробці стандартів вищої освіти зі 
спеціальності 081 «Право»; 

• створення системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти в інституті права з обов’язковим 
залученням ради роботодавців; 

• участь у створенні Національного репозитарію 
академічних текстів та сприяння реалізації 
академічної доброчесності; 

• підготовка студентів 4 курсу для до вступу на 
магістратуру за спеціальністю 081 «Право» із 
використанням технологій ЗНО; 

• акредитація нових магістерських освітніх програм 
зі спеціальності 081 «Право». 










