
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Експертної ради роботодавців за спеціальності  081 «Право» 

при випусковій кафедрі АГПФЕБ СумДУ 

 

 

№ 1            від 07 червня 2019 р. 

 

 

Присутні: 9 з 10 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до ОПН «Право» та навчального плану 2019 року 

прийому у циклі дисциплін професійної підготовки 

2. Розгляд та обговорення робочих програм навчальних дисциплін які 

закріплені за кафедрами ННІ права на 2019/2020 н.р. 

3. Обговорення зміненого проекту навчального плану освітньо-

професійної програми «Медичне право». 

      3. Розгляд та обговорення каталогу вибіркових дисциплін за освітніми 

програмами «Право» та «Інтелектуальна власність» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

4.Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за  2018/2019р.  

 5.Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2019/2020 н. р. 

 6. Обговорення та схвалення освітньої наукової програми Доктор 

філософії в галузі права, спеціальність 081 «Право». 

 7.Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

 

1. Про внесення змін до ОПН «Право» та навчального плану 2019 року 

прийому у циклі дисциплін професійної підготовки 

 

 СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який 

запропонував замінити дві дисципліни у циклі дисциплін професійної 

підготовки (обов’язкові навчальні дисципліни), а саме замість дисциплін 

«Інформаційне права» та «Фінансове право» ввести навчальну дисципліну 

«Правовий інструментарій регулювання суспільних відносин». 

Запровадження даної дисципліни обумовлене необхідністю сформувати у 



здобувачів здатності виявляти сучасні актуальні комплексні проблеми в 

галузі права, ґрунтуючись на його концепціях та доктринах, визначати їх 

структуру, взаємозв’язки, розуміти та прогнозувати природу та розвиток 

правової системи та провадити наукові дослідження сучасних правових 

систем. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності 

затвердити  навчальну дисципліну «Правовий інструментарій регулювання 

суспільних відносин» в обсязі 6 кредитів/180 годин до ОНП «Право» та 

навчальний план 2019 року прийому. 

 

2. Розгляд та обговорення робочих програм навчальних дисциплін які 

закріплені за кафедрами ННІ права на 2019/2020 н.р. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

     Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який 

поінформував членів про зміст та стан підготовки робочих програм 

навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрами АГПФЕБ, МЄПЦПД, 

КПДС, КПТІДП Навчально-наукового інституту права СумДУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти затвердити робочі програми навчальних дисциплін що 

закріплені за кафедрами АГПФЕБ, МЄПЦПД, КПДС, КПТІДП Навчально-

наукового інституту права СумДУ, відповідно до списку у Додатку 1. 

 

 

3. Обговорення зміненого проекту навчального плану освітньо-

професійної програми «Медичне право». 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який 

представив для обговорення змінений проект навчального плану для 

подальшого його затвердження та передачі на обговорення та схвалення Раді 

якості інституту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Ради адвокатів в Сумській області – Ковальова Олександра 

Михайлівна, яка згодна зі зміненим проектом навчального плану та 

задоволена змінами та планом загалом та пропонує всім членам його 

підтримати. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Одноголосно затвердити змінений навчальний план. 

 



 

4. Розгляд та обговорення каталогу вибіркових дисциплін за освітніми 

програмами «Право» та «Інтелектуальна власність» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Петренка Ігоря В’ячеславовича, який повідомив про зміст 

каталогу вибіркових дисциплін за освітніми програмами випускової кафедри 

АГПФЕБ «Правознавство», «Медичне право» та кафедри КПДС 

«Інтелектуальна власність»   

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти затвердити каталоги вибіркових дисциплін за освітніми 

програмами випускової кафедри АГПФЕБ «Правознавство», «Медичне 

право» та кафедри КПДС «Інтелектуальна власність»  відповідно до списку у 

Додатку 2. 

 

5. Підсумки роботи Експертної ради роботодавців за  2018/2019р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека М.В., який зазначив 

про основні підсумки роботи Експертної ради роботодавців за 2018/2019р. та 

запропонував визнати роботу Експертної ради роботодавців за 2018/2019 н.р. 

задовільною.      

УХВАЛИЛИ: 

Визнати роботу Експертної ради роботодавців за 2018/2019 н.р. 

задовільною. 

  

6.  Обговорення та затвердження Плану роботи Експертної ради 

роботодавців на 2019/2020 н. р. 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Шапіро Вікторію Сергіївну, яка представила членам Експертної 

ради роботодавців проект плану роботи Експертної ради роботодавців на          

2019/2020 н.р. (додається) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Експертної ради роботодавців на           

2019/2020 н.р. 

 

7. Обговорення та схвалення освітньо-наукової програми підготовки 

докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека Михайла 

Васильовича, який представив для обговорення освітньо-наукову програму 

докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». 



УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти ННІ права затвердити освітньо-наукову програму 

підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 «Право». 

 

8. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Експертної ради роботодавців, к.ю.н. Грека Михайла 

Васильовича, який запропонував членам Експертної ради роботодавців 

провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 20 жовтня     

2019р. о 15.00  

 

Затвердити 

 

Голова Експертної ради        М.В. Грек 

 

Секретар Експертної ради       В.С. Шапіро 


