
ЗВІТ ДИРЕКТОРА НН ІНСТИТУТУ ПРАВА ЗА 2020 РІК 

Основними завданнями НН Інституту права СумДУ є: якість, доброчесність, 

працевлаштування, відповідальне ставлення студентів до свого навчання.  

Кадрове забезпечення навчально-виховної та науково-дослідної роботи 

В 2020 році в інституті працювало 46 штатних науково-педагогічних працівників; 11 

докторів наук  і  32 кандидати наук та 3-и аспіранти, які займають посади – викладача-стажиста, 

захист яких вже заплановано на перший квартал 2021 року.  

Науково-педагогічні працівники 

Науково-педагогічні працівники 2019/20 2020/21 

кількість % кількість % 

УСЬОГО 44 100% 46 100% 

У тому числі: 

Докторів наук, професорів 11 25% 11 24% 

Кандидатів наук, доцентів 31 71% 32 70% 

Усього науково-педагогічних 

працівників із науковим ступенем та 

вченими званнями 

42     96% 43     94% 

Середній вік: 

до 30 років 4 10% 7 15% 

30-39 років 19 45% 17 37% 

40-49 років 12 28% 13 28% 

50-59 років 4 10% 5 11% 

Понад 60 років 3 7% 4 9% 

Пенсійного віку, чол. 3 7% 4 9% 

Пенсійного віку, жін. - - - - 

Усього науково-педагогічних 

працівників пенсійного віку 

3 7% 4 9% 

Середній вік завідувачів кафедр становить – 48 років. 

На 10 відсотків зросла чисельність штатних працівників-виконавців госпдоговірних та 

держбюджетних НДР, грантів. 

4 викладачі викладають дисципліни іноземною мовою (2019 – 2).  

70% науково-педагогічних працівників інституту права мають дійсні сертифікати володіння 

іноземною мовою рівня В2 (2019 – 65%). 

Доктор юридичних наук, професор Сухонос Віктор Володимирович отримав почесне звання 

Заслужений професор Сумського державного університету.  

КОНТИНГЕНТ осіб, які навчаються  

46 науково-педагогічних працівників ННІ права забезпечують навчальний процес контингенту 

студентів.  



На   даний час на кафедрі військової підготовки навчається 47 студентів-правників. 

УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

   Порівнюючи показники успішності здобувачів у літню екзаменаційну сесію 2019/20 

навчальному році з успішністю 2018/19 навчального року, слід відзначити, що показник абсолютної 

успішності не змінився – і становив 95,8 % (проти 95,8 %).  Показник якісної успішності дещо 

підвисився  – і дорівнює 91,6 % (проти 91,0%). 

У 2019/2020 навчальному році за денною та заочною формами навчання випуск фахівців має 

такі показники:  

- за першим (бакалаврським) освітнім рівнем – 163 особи  (100 -  денна, 63 - заочна)(з них 

137 осіб навчалися за контрактом, 84%); 

- за другим освітнім рівням: «магістр» –  65 осіб (34-денна; 31-заочна) (з них 42 особи 

навчалися за контрактом, 65%). 

  Захист шістьох (6-ох) магістерських робіт відбувся англійською мовою. 

Переконливим доказом високої якості освіти, яку здобувають студенти інституту, є їхні 

індивідуальні та колективні перемоги на Всеукраїнських конкурсах студентських НДР у 2019/2020 

навчальному році переможцями стали 19 студентів (у минулому році – 17), в порівнянні з другими 

закладами вищої освіти Сумщини, і не тільки, які готують правників - це найкращий показник. 

Ефективність участі у Всеукраїнських конкурсах студентських НДР становить 85%. 

У звітному році студенти інституту отримували стипендії  Президента України, Кабінету 

Міністрів України, стипендію ім. Грушевського та  Голови Сумської обласної державної 

адміністрації. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ 

Важливим пріоритетом Інституту права є наукові дослідження, на яких базується навчальний 

процес кафедр.  

 Бакалавр, 

осіб 

Магістр  

(освітні програми), осіб 

 

Всього, 

осіб 

Правознавство Медичне 

право 

Інтелектуальна 

власність 

Денна  

 

444 45 3 28  

Всього 

денна 

444 76 520 

 

Заочна 

 

92 56 3 7 158 

Дистанційна 

 

94 5   99 

Паралельне 

навчання 

 

52    52 

Всього  

заочна 

238 71 

 

309 

 

Всього 

контингент 

Всього 

бакалаврів 

682 

 

Всього магістрів 

147 

 

829 



Тематичний план науково-дослідних робіт університету на 2020 рік передбачав виконання 3 

тем (2019 – 2)  на загальну суму 1 млн 110 тис. грн. 

Рік Обсяг фінансування науково-дослідних робіт ННІ права 

2017 580,2 тис. грн 

2018 826,1 тис. грн 

2019 600 тис. грн 

2020 1 млн. 110 тис. грн 

У поточному році було підготовано 6 проектних заявок на конкурс колективних грантів від 

Національного фонду досліджень України. За результатами конкурсного відбору 1 проект (керівник 

– Миргород-Карпова В.В.) отримав фінансування на 2020–2022 роки  один мільйон сімсот тридцять 

п’ять тисяч гривень. (1 735 981 грн).  

Також виконувались 2 загальноуніверситетських освітніх гранти з науковою складовою – 

Модулі Жана Моне, координатором одного з них є доц. В.М. Завгородня, а іншого О. В. Кубатко, 

але представники ННІ права виконують його спільно з представниками ФЕМ та ІФСК). Водночас у 

2020 році ще 1 освітній грант з науковою складовою – Модулі Жана Моне отримав фінансування 

на 2020–2023 роки (21 144 євро) (керівник – О.А. Швагер). 

У 2020 році виконувалось 2 науково-дослідні роботи без фінансових розрахунків (на 

безоплатній основі) у межах кафедральної тематики. 

У поточному році продовжувалась системна робота щодо підготовки і подання запитів на 

фінансування МОН України за держбюджетними НДР на 2021 рік. Зокрема було підготовлено 3 

проекти. 

В ННІ права у 2020 році виконано 92 договори про надання науково-технічних послуг на 

загальну суму 139,68 тис. грн. та 3 договори про виконання госпдоговірних науково-дослідних 

робіт (проєкт Національного фонд досліджень України, Модулі Жана Моне) на загальну суму 

470 001,6 тис. грн. 

В розрізі кафедр:  

Кафедра Кількість договорів 

 

Обсяг договорів (тис. грн.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

АГПФЕБ 80 54 75 48,1 73,5 443 486,61 

КПДС 9 11 8 49,0 51,5 38,0 

МЄЦППД 6 4 6 6,0 4,5 105 204,99 

ФЮКП  

1 

 

1 

1  

1,0 

 

2,5 

4,5 

Кафедра історії 5 19,5 

всього 96 70 92 104,1 132,0 610 691, 60 

ННІ права має 3 фахових наукових журнали категорії Б, які обліковуються науко-метричною 

базою Іndex Copernicus (індекс копернікус):  

– «Сумський історико-архівний»; 

– «Сумська старовина»; 

– «Правові горизонти».  

Два співробітника ННІ права є членами 4 редколегій журналів які індексуються науко-

метричною базою Scopus  (Скопус) та WoS (Веб оф сайс) (Дегтярьов С.І. та Рєзнік О.М.).  

У 2020 році в наукометричних базах Scopus (Cкопус) та WоS (Веб оф сайс) проіндексовано 

62 статті (2019 – 33; 2018 – 6). 



У результаті аналізу публікаційної активності (цитувань) співробітників Інституту, було 

сформовано рейтинг співробітників, які активно публікуються в БД Scopus  (Скопус) та WoS (Веб 

оф сайс): 

№ ПІБ Статті у 

Scopus/ 

WоS 

Циту 

вання  

Scopus 

Статті у 

Scopus/ 

WоS 

Циту 

вання 

Scopus 

h- 

індекс 

Scopus 

Всього Всього 2020 2020  

1 Дегтярьов С.І. 32  102 9 60 6 

2 Рєзнік О.М. 31 79 13 38 6 

3 Куліш А.М. 11 37 2 22 3 

4 Гаруст Ю.В. 11 3 8 3 1 

5 Власенко В.М. 9 19 – 1 3 

6 Сухонос Викт. Вол. 8 25 1 1 3 

7 Горобець Н.С. 8 21 6 8 2 

8 Пахомов В.В. 7 8 2 3 2 

9 Логвиненко М.І. 7 27 2 1 3 

10 Завгородня В.М. 8 18 1 9 3 

11 Кисельова О.І. 6 33 4 22 3 

12 Старинський М.В. 6 10 2 8 1 

13 Колеснікова М.В. 5 8 – 7 2 

14 Миргород-Карпова В.В. 5 – 4 – – 

15 Ільченко О.В. 4 – 1 – – 

16 Янішевська К.Д. 4 8 3 2 1 

17 Денисенко С.І. 3 1 1 – 1 

18 Шлапко Т.В. 3 2 1 2 1 

19 Кобзєва Т.А. 3 5 – 1 1 

20 Руденко Л.Д. 3 2 2 2 1 

21 Уткіна М.С. 3 1 2 2 1 

22 Лобко Н.В. 2 1 – 1 1 

23 Бондаренко О.С. 2 – – – – 

24 Павленко Б.О. 2 – 1 – – 

25 Стеблянко А.В. 2 – 2 – – 

26 Гончарова А.В. 2 10 1 7 1 

27 Чурилова Т.В. 2 1 1 – 1 

28 Король В.М. 2 – 1 – – 

29 Думчиков М.О. 1 – – – – 

30 Плотнікова М.В. 1 – 1 – 1 

31 Самойленко Є.О. 1 – 1 – – 

32 Кіяшко Ю.М. 1 – 1 – – 

33 Грибачова І.П. 1 – 1 – – 

34 Михайловська Є.В. 1 – 1 – – 

35 Король В.М. 2 – 1 – – 

36 Каріх І.В. 1 – 1 – – 

37 Нестеренко В.І. 1 – – – – 



38 Золота Л.В. 1 – 1 – – 

39 Корж С.О. 1 – 1 – – 

40 Лобко Н.В. 1 – – – – 

41 Глущенко Н.В. 1 – 1 – – 

Троє співробітників, Кисельова О.І., Старинський М.В., Горобець Н.С. у 2020 році досягнули 

показник 5 публікацій у виданнях, які індексуються базами даних SСOPUS та WoS. 

Але сім викладачів НН інституту права не мають жодної публікації в Скопусі і це мені не 

зрозуміло!? 

Значно виріс в 2020 році у співробітників ННІ права індекс гірша за Базою даних Скопус та 

складає – 8, у минулому році – 4.  

Показники кількості монографій, статей, тез доповідей за 2020 рік в розрізі кафедр: 

 

Кафедра Монографії/ 

розділи 

монографій 

Статті Тези 

всього зі 

студент

ами 

за 

кордо 

ном 

всього зі 

студен 

тами 

АГПФЕБ 2/6 126 40 44 72 18 

КПДС 3/2 85 17 18 134 18 

МЄПЦПД 1/1 21 7 7 75 7 

ФЮКП 0/1 12 4 1 68 4 

Кафедра історії 1/1 31 6 11 35 3 

 

Результати участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. 

Інститут/факультет Кількість призових місць 

2018/2019 2019/2020 

Еліт 25 21 

ННІ права 17 19 

ТеСЕТ 20 17 

ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького 14 16 

ННІ БТ «УАБС» 9 11 

МІ 8 6 

ІФСК 4 3 

ШІ 2 3 

КІ 2 1 

Студенти ННІ права беруть участь й в інших конкурсах, зокрема Безвін Олексій, студент 3-

ого курсу, отримав місце за результатами Всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді, що 

проводився за участі Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та за 

підтримки Національного агентства України з питань державної служби. 

 

ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Аспірантура та докторантура ННІ права є ефективною. Загальна кількість аспірантів – 56 ; 

докторантів – 4, з яких 31 на бюджетній формі навчання.  

В розрізі кафедр:  



Кафедра Кількість аспірантів/ докторантів (осіб) 

АГПФЕБ 36/2  

КПДС 12/1  

МЄПЦПД 8 

ФЮКП 0/1 

Всього 56/4 

Наукове керівництво аспірантами здійснюють 22 штатних співробітника, серед них 9 

докторів та 13 кандидатів юридичних наук. 

Сумісно з професором Братиславського університету (Словакія) було подвійне керівництво 

аспірантом. 

В 2020 році вступило до докторантури 3 докторанти (бюджет) та 15 аспірантів  (10 бюджет 

та 5 контракт), що становить 24% від загального випуску магістрів 2019 року. 

Впродовж 2020 року відбулося 7 захистів аспірантів ННІ права  (2019 – 3, 2018 – 3, 2017 – 

5).  

Захист дисертації Андрійченко Н.С. є першим в СумДУ та Сумській області за новим 

порядком, отримавши науковий ступінь за дипломом «Доктор філософії з права», а продовж 2020 

року такий захист відбувся у 5 осіб, що є одним з найбільших показників. Завідувачем кафедри 

Пахомовим В.В. у 2020 році досягнуто показник підготовки п’яти осіб, яким присуджено науковий 

ступінь. 

Діяльність спеціалізованої вченої ради інституту 

За звітний період у спеціалізованій вчені раді Д 55.051.07 відбулося  14 захистів (3 

докторських та 6 кандидатських дисертацій та 5 докторів філософії з права).  

12 захистів відбулися на платній основі, вважаю, що це значний показник.  

 

ІНШІ ЗДОБУТКИ ВИКЛАДАЧІВ ННІ права 

У 2020 році в ННІ права працювало три Заслужених юриста України,  почесне звання Рєзнік 

О.М. отримав в цьому році.  

У 2020 році за результатами програми «Наукова еліта» були відзначені почесними грамотами 

та нагороджені орденом «Науковець року – 2020» два співробітники ННІ права.  

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

Щороку ННІ права розширює коло міжнародних партнерів. В рамках підписаної угоди з 

Бєлградським університетом (Республіка Сербія) 2 студентів ННІ права брали участь у програмах 

академічної мобільності за програмою «Включений семестр». 

Отримано грант за програмою Еразмус+ КА1 за результатом підписання угоди з 

університетом Туреччини Ондокуз Маіс (м. Самсун) 

У 2020 році значно збільшилась кількість заявок на загальноуніверситетські грантові 

проекти. Викладачами ННІ права було подано 12 заявок на різні програми:  Еразмус+ Жан Моне, 

USAID (гранти Агентства США з міжнародного розвитку). Зараз у ННІ права реалізується два 

проекти Жан Моне (Модуль) та проект Жан Моне (кафедра) спільно з кафедрою публічного 

управління та адміністрування. 

Також виграно грант на отримання експертної допомоги від Німецької служби старших 

експертів. Наразі проходить оформлення документів для приїзду німецького фахівця в області 

міжнародного права до СумДУ для проведення занять зі студентами спеціальності «Міжнародне 

право». 

Викладачі та аспіранти ННІ права були активними учасниками серії Чеських віртуальних 

мобільностей та отримали 128 сертифікатів. 



В рамках програми Балтійських університетів двоє викладачів брали участь у довгостроковій 

програмі підвищення кваліфікації в академії Або, Фінляндія. 

Викладачі ННІ права брали участь  

- у тренінгах, що проводились в рамках реалізації проекту Координатора проекту ОБСЄ в 

Україні «Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до конституційної 

юстиції»; 

- віртуальних заходах Програми виборів у США 2020; 

- у 6-му Соціальному інноваційно саміті у Швеції.  

Викладачі ННІ права були учасниками семінару «Внутрішнє забезпечення якості вищої 

освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» за підтримки програми Еразмус+. 

Викладач кафедри КПДС проводила наукове дослідження в Латвійському університеті 

(м.Рига, Латвія). 

Завдяки підписаному меморандуму «Про співпрацю та підвищення академічної мобільності» 

2 студентів спеціальності 081 Право освітнього рівня «магістр» успішно закінчили навчання за 

програмою «Подвійний диплом» (Болгарія).  

у 2020 році студентами ННІ права було подано понад 30 заявок на участь у  програмах 

академічної мобільності у наступних країнах: США, Канада, Польща, Республіка Сербія. 1 студент 

став переможцем короткострокової програми навчання від програми Балтійських університетів. 2  

студентів стали переможцями довгострокових програм навчання та навчались за програмо. 

«включений семестр» у Республіці Сербія.  

За звітний рік збільшився показник академічної мобільності аспірантів. Так, 4 аспіранти ННІ 

права були учасниками програми Чеських віртуальних мобільностей.  

Загалом вважаю, що міжнародна діяльність викладачів, аспірантів та студентів ННІ права в 

контексті стратегії інтернаціоналізації є задовільною, але хотілось би краще та щоб цим питанням 

займалися всі.  

 ЯКІСТЬ ОСВІТИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У 2020 році колективом інституту продовжено роботу із забезпечення якості освітнього 

процесу.  

Протягом 2020 року проведено 5 засідань ради з якості освітньої діяльності. 

 Модернізовано  

- освітньо-професійну програму «Історія» бакалаврського рівня;  

- освітньо-професійні програми «Правознавство», «Медичне право», «Інтелектуальна власність» 

магістерського рівня відповідно до Стандарту спеціальності 081 «Право».  

У 2020 році здійснювалися заходи з моніторингу організації і якості освітнього процесу 

(адміністративний контроль проведення занять, відкриті заняття у форматі on-line, звітування 

викладачів за підсумками навчального року; опитування студентів).  

Розвиток електронного навчання у 2020 році активізувався у зв’язку із карантинними 

обмеженнями (он-лайн навчанням) та відбувався за такими напрямами:  

1. Збільшення кількості дистанційних курсів; 

2. Використання для практичних завдань і тестів платформ МИКС (Mix), ГУГЛ КЛАСРУМ (Google 

Classroom), додатків для відеоконференцій  ЗУМ (Zoom), ГУГЛ МИТ (Google meet). 

3. На сайті кафедри міжнародного права розміщений електронний тренажер для моніторингу знань 

студентів 4 курсу із дисциплін, що включені до єдиного вступного випробування. 

У навчально-науковому інституті права здійснюється підготовка фахівців за  наступними освітніми 

програмами: 

 



Назва 

спеціальності, 

освітньої 

програми, 

 

Випускова 

кафедра 

2018 2019 

 

2020 

 

2021 статус програми 

                                                      бакалавр   

081 Право  

ОП «Право»  

 

АГПФЕБ + + + 

 

+ спеціальність 

акредитована до 

30.06. 2028 р. 

293 Міжнародне 

право 

ОП «Міжнародне 

право» 

 

МЄПЦПД - + + 

 

+ перша акредитація  

2022-2023 н.р. 

032 Історія та 

археологія 

ОП «Історія» 

 

кафедра 

історії 

- + + 

 

+ перша акредитація  

2022-2023 н.р 

                                                 магістр   

081 Право  

ОП 

«Правознавство»  

АГПФЕБ + + + 

 

+ акредитована до 

30.06.2023 р. 

081 Право 

 «Інтелектуальна 

власність»   

КПДС + + + + акредитована до 

31.12.2024 р. 

081 Право  

ОП «Медичне 

право»  

АГПФЕБ - + + + акредитована до 

01.07.2026 р. 

доктор філософії 

081 Право  

ОНП «Право»  

АГПФЕБ + + + + перша акредитація  

травень 2021 

У 2020 році пройдено акредитацію  освітньо-професійної програми  «Медичне право» 

спеціальності 081 «Право» магістерськог рівня.  

У 2021 році запланована акредитація освітньо-наукової програми «Право» третього рівня 

вищої освіти (аспірантура). 

РОБОТА З ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Забезпечення прозорості діяльності ННІ права у веб-просторі здійснюється завдяки 

функціонуванню 11 публічних сайтів; веб-сайту навчально-наукового інституту права, кафедр ННІ 

права, науково-консультаційного центру правових досліджень, юридичної клініки та журналів. 

Для інформаційного супроводу вступної кампанії на сайті Інституту права функціонує 

сторінка «Абітурієнтам». 

Активно розвивається канал ННІ права на YouTube, на якому розміщенні відеоматеріали із 

презентаціями освітніх програм інституту. Активно розвиваються соціальні сторінки ННІ права та 

кафедр у фейсбуці, інстаграмі та твіттері.  

Здійснюються своєчасне  резервне копіювання всіх систем та баз даних веб-ресурсів, 

постійне оновлення СИ ЄМ ЄС (CMS) платформ веб-ресурсів  ННІ права в домені СумДУ. 



Розроблено та оновлено україномовні та англомовні версії веб-ресурсів ННІ права в домені 

СумДУ 

Здійснено індексації веб-сторінок ННІ права та веб-сторінок кафедр у пошуковому інтернет 

просторі. 

Було залучено та зареєстровано викладацький склад в особистому кабінеті, що дозволило на 

100% викласти курси з дистанційного навчання на період карантину на платформах МИКС (MIX) 

та ЛЕКТУРЄД (Lectured). 

Створено мобільний додаток для підготовки студентів до вступного тестування магістратури. 

Створено 2 нові веб - сайти кафедр: фундаментальної юриспруденції та конституційного права; 

історії 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

В рамках підготовки до вступної компанії колектив інституту протягом року проводили 

значну та різнопланову роботу для поліпшення якісного складу абітурієнтів, їх профорієнтації, 

забезпечення високого конкурсу та набору на навчання. 

Прозорість діяльності інституту у медійному просторі здійснюється завдяки 

функціонуванню сайтів. Інститут повноцінно представлено у соціальних мережах: Фейсбук та 

Інстаграм.  

Для інформаційного супроводу вступної кампанії був розроблений відеоролик «Чому саме 

ННІ права?» студентами 1го курсу, де вони розповідали, чому обрали саме ту спеціальність, за якою 

навчаються. На сайті інституту функціонує сторінка «Абітурієнтам». 

З метою профорієнтаційної діяльності у місті Суми були розташовані білборди ННІ права 

СумДУ, але цим питанням ми почали займатися із запізненням.  

 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Позанавчальною роботою за підсумками 2020 року було охоплено близько 70 % студентів ННІ 

права. 

Новацією звітного стало проведення спільного зі студентами Інституту Бізнес технологій 

УАБС заходу під назвою Офіс Брейк (Office break).  

Традиційною уже стала ініціатива проведення футбольного матчу між командами викладачів 

та студентів за Кубок директора ННІП до Дня Юриста. 

Студенти ННІ права у 2020 році мали змогу прийняти участь у змаганні з пейнтболу, за 

результатами якого зайняли трете місце.  

У конкурсі «Кращий студент СумДУ-2029» у номінації «Наукова діяльність» була відзначена 

магістрантка ННІП Полянська Єлизавета, яка в 2020 році двічі стала переможцем ІІ туру 

Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт. А магістрантка першого року навчання 

Миколенко Аліна здобула перемогу у номінації «Культурно-мистецька Діяльність». 

Успішною в цьому році була робота щодо зібранням коштів для благодійного фонду. 

ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА 

Досвід професійної діяльності студенти Навчально-наукового інституту права набували під 

час виробничої практики, що проводилась згідно програм практики. Вона проводилась в 

структурних підрозділах інституту та на провідних підприємствах, в установах та організаціях м. 

Суми та Сумської області більшість з яких є основними замовниками кадрів. 

Д.ю.н. Рєзнік О.М. є депутатом та обраний секретарем Сумської міської ради. Мельник В.І., 

який працював на посаді викладача, призначений Головою Державної фіскальної служби України. 

З 10 по 15 січня всі завідувачі кафедр прозвітували про роботу кафедри у 2020 році, де 

критично була оцінена робота кожного співробітника кафедри і самого завідувача, зробили 

висновки, намітили плани на перспективу. 


