
Результати 

наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри 

адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 

безпеки 

за 2019 рік 

Відповідно до штатного розпису на кафедрі АГПФЕБ працювало 11 

штатних науково-педагогічних працівників. З них 5 доктори наук та 6 

кандидатів юридичних наук. За кафедрою АГП ФЕБ закріплено 34 (30) 

навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри на підставі 

розроблених робочих програм. з них вперше – 16. Забезпечено 

мультимедійним супроводженням викладання 100% дисциплін. 

Дистанційними курсами забезпечено викладання 13 навчальних дисциплін. 4 

дисціпліни викладались за програмою змішаного навчання. 

В поточному році на кафедрі відкрито нову ОПП «Медичне право» яка 

є унікальною в Україні. Сьогодні кафедра є випусковою по трьом освітньо-

професійним програмам (осв.рівень бакалавр – 1, осв.рівень магістр - 2). На 

кафедрі діє юридична клініка. Відкрито лабораторію з проведення правових 

досліджень. Кафедра АГП ФЕБ є відповідальною за випуск науково-

практичного журналу «Правові горизонти», який індексується міжнародною 

науково-метричною базою «Index Copernicus», та який восени 2019 року 

наказом МОН України включено до фахових наукових журналів категорії «Б» 

(станом на 15.10.2019 р. кат.Б – 8 друкованих видавництв юридичного 

спрямування). В 2019 році викладача кафедри включено до складу редакційної 

ради закордонного наукового журналу який індексуються наукометричною 

базою даних WoS. 

У 2019 році здійснювалось формалізоване співробітництво з 7 

закордонними закладами вищої освіти та залучено до співпраці з укладанням 

відповідного договору 5 закордонних університетів. В звітному році 13 

співробітників кафедри пройшли підвищення кваліфікації за кордоном.  

Всього протягом поточного року 9 разів наші співробітники проходили 

наукове стажування в закордонних навчальних закладах. (2018 р. – 2 

співробітники). Також кафедрою організоване наукове стажування в 

закордонних університетах 11 студентів, з них 1- за програмою «включений 

семестр» та вперше 2 студенти-магістри навчались за програмою «Подвійний 

диплом». В 6 програмах академічної мобільності прийняли участь 4 аспіранти 

кафедри. 

В 2019 році викладачами кафедри виконувались 2 держбюджетні НДР 

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно до 

результатів конкурсу з 2020 року викладачами кафедри  буде виконуватись ще 



1 НДР проект для молодих вчених. Всього викладачами кафедри було подано 

30 грантових заявок для отримання фінансування від різних організацій, з них 

7 заявок на науково-дослідні гранти на загальну суму більше 3 млн.грн. (6 – 

Erasmus +, 2 – Жан Моне, 2- Usaid, 20 - інші). Отримано фінансування в 2019 

році по 5 заявкам (акад.мобільність) на загальну суму близько 3,5 тис.дол. 

На кафедрі виконано 54 господарські договори на суму 94 тис. грн.(2018 

р.- 47,5 т.грн.)., проведено підвищення кваліфікації для 3 осіб на суму 3,24 

тис.грн., проведено наукове стажування 3 осіб на суму 6,5 тис.грн. Всього сума 

госп. розрахункової діяльності складає близько 104 тис.грн. 

У 2019 році було організовано 5 періодів прийому до аспірантури, за 

результатами зараховано 11 аспірантів та 1 докторант. Всього викладачі 

кафедри здійснюють наукове керівництво роботою 33 аспірантів та 1 

докторанта СумДУ. (2018 р.- 28). В 2019 р. викладачами кафедри захищено – 

1 докторську та 1 – кандидатську дисертації.  

За результатами підготовки студентських науково-дослідних робіт 

викладачі кафедри здійснювали керівництво науково-дослідною роботою 19 

студентів, з яких до 2-го туру було відібрано 11 НДР та за результатами 

захисту цих робіт отримано 7 призових місць. 

В 2019 році науково-педагогічними працівниками кафедри 

опубліковано 31 (14) навчально-методичних видання. З них – 3 навчальні 

посібники, 17 – монографії (1 – за кордоном), 11 методичних рекомендацій та 

4 дистанційних курси.  

 В 2019 році у 4-х викладачів кафедри збільшився індекс Гірша за БД 

Scopus. Всього його мають 6 викладачів кафедри. Індекс Гірша кафедри 

(сумарний) – 18. Протягом 2019 року співробітниками кафедри результати 

своїх наукових досліджень оприлюднені в 92 наукових статтях , з них 23 статі 

(2018 – 8 ст.) в журналах які індексуються базами даних Scopus або WoS, 33 

статті в журналах які індексуються міжнародною науково-метричною базою 

«Index Copernicus» та 6 в закордонних наукових виданнях. За результатами 

спільних зі студентами наукових досліджень опубліковано 39 статей у 

вітчизняних наукових журналах. Викладачі кафедри 51 раз прийняли участь в 

науково-практичних конференціях та підготували спільних зі студентами 39 

тез доповідей.  За результатами наукової діяльності отримано – 20 авторських 

свідоцтв. 
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