
Звіт  

кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-

економічної безпеки за 2021 к.р. 

 

Науково-педагогічний потенціал, якість підготовки науково-

педагогічних кадрів 

У 2021 році чисельність науково-педагогічних працівників 

зменшилась з 16 працівників до 12 у зв’язку зі звільненням Кіяшко Ю.М., 

Павленко Б.О., Гарус Ю.В. та Рєзнік О.М. працюють за сумісництвом. Зараз 

чисельність науково-педагогічних працівників – 12 осіб, із них 4 д. ю. н. (2 

професори та 2 доцента). Решта працівників кафедри – к.ю.н., вчене звання 

доцента загалом мають 5 працівників кафедри, у 2021 році Кобзєва Т.А. 

подала документи на отримання вченого звання професора.  

У 2021 р. загальна чисельність науково-педагогічних працівників які 

мають не менше 5-ти публікацій у періодичних виданнях, що індексуються 

БД Scopus та/або WoS збільшилась з 8 до 9 (у Кобзєвої Т.А. зріс показник 

публікацій, до 5-ти публікацій у періодичних виданнях, що індексуються БД 

Scopus та/або WoS). 7 викладачів:  Рєзнік О.М., Гаруст Ю.В., Старинський 

М.В., Шлапко Т.В., Горобець Н.С., Миргород-Карпова В.В., Руденко Л.Д. 

виконують наукову роботу на умовах оплати праці. На кафедрі  науково-

педагогічні працівники мають показники професійної діяльності, що 

визначені ліцензійними умовами у кількості не менше 5-ти умов мають: 

Михайловська Є.В., Шлапко Т.В. Показники професійної діяльності, що 

визначені ліцензійними умовами у кількості більше 7-ми умов мають 12 

викладачів: Пахомов В.В., Кисельова О.І., Старинський М.В., Колесникова 

М.В., Руденко Л.Д., Кобзєва Т.А., Миргород-Карпова В.В., Горобець Н.С., 

Рєзнік О.М., Гаруст Ю.В., Глущенко Н.В. (з 2021 р.), Логвиненко М.І.  (з 

2021 р.). 

          7 викладачів кафедри є виконавцями НДР, грантів: 

1.Проєкт держбюджетного фінансування МОН України для молодих 

науковців. Керівник – Рєзнік О.М., строк реалізації 2020-2022 р. Назва: 

«Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо 



протидії легалізації злочинних доходів». Виконавці: Рєзнік О.М., Горобець 

Н.С., 

2. Проєкт Національного фонду досліджень України. Керівник – 

Гаруст Ю.В, строк реалізації 2020-2021. Назва: «Розробка Концепції 

запровадження державної системи контролю за залученням та 

ефективним використанням міжнародної технічної допомоги в Україні на 

2021-2025 рр.». Виконавці: Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. (Павленко 

Д.О., Кіяшко Ю.М. звільнилися, Малетов Д.В. був переведений на кафедру 

КПДС). 

3. Проєкт базового фінансування МОН України за напрямом суспільні 

науки. Договір № БФ/24-2021 щодо «Виконання завдань перспективного 

плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» Сумського 

державного університету» (Економіко-математичне моделювання та 

прогнозування, створення методологічного та методичного підґрунтя 

побудови дорожньої карти реформ системи охорони здоров’я в Україні з 

урахуванням конвергентної взаємодії поведінкових, соціальних, 

економічних та правових детермінант). Виконавці в 2021 р: Миргород-

Карпова В.В., Стринський М.В., Шлапко Т.В. (Забезпечення захисту прав 

споживачів медичних послуг). 

4. Міжкафедральний проект «Жана Моне» на тему  «European 

standards for protection of rights of consumers of financial 

services» реалізується з 1.09.2020 року Вионавці Руденко Л.Д. спільно з 

викладачами кафедри МЕППП                Швагер О.А, Плотнікова М.В.  

Чисельність штатних працівників, які отримали у звітному році 

підвищення кваліфікації міжнародного рівня 6 осіб (Глущенко Н.В., 

Стеблянко А.В., Колесникова М.В., Шлапко Т.В., Кисельова О.І., 

Миргород-Карпова В.В.). 

 В 2021 р. показник наявності дипломів В2 зріс з 9 до 10,  диплом В2  

в 2021 році отримала Михайловська Є.В. 

 



Якість навчально-наукової роботи 

зі студентами та додаткові освітні послуги 

         

 У 2021 к.р. на кафедрі було забезпечено викладання 36 навчальних 

дисциплін, кожна із яких була забезпечена мультимедійним супроводом. 

Крім того, враховуючи необхідність роботи в онлайн режимі зі студентами, 

було застосовано технології онлайн навчання на платформі MIX СумДУ 

та   сервіси  навчання платформи  Google. За кафедрою закріплено 4 освітні 

програми: бакалавр «Право», магістр «Правознавство» та «Медичне право», 

аспірантура «Право».  

Стосовно залучення студентів до наукової роботи, у 2021 році було 

залучено 9 здобувачів вищої освіти до підготовки науково дослідних робіт 

студентських робіт (НДР),  та 2 студенти було залучено до науково 

дослідних робіт на умовах оплати праці. 

В результаті конкурсів студентських НДР, отримано: 

Диплом І ступеня 

 
1 Логвиненко М. І. 

Диплом ІІ ступеня 3 

Миргород-Карпова В. В. 

Рєзнік О. М. 

 

Диплом ІІІ ступеня 5 

Шлапко Т. В. 

Руденко Л. Д. 

Горобець Н. С. 

Миргород-Карпова В. В. 

Кобзєва Т. А. 

 

На умовах оплати праці – на НДР працюють 2 здобувача освіти 

               

 У 2022 к. р. плануємо підвищити публікаційну активність студентів.  

 

 



Якість міжнародної діяльності 

З огляду на запровадження загальносвітового карантину виконання 

цього напряму діяльності було ускладнено. Водночас все ж маємо певні 

здобутки й у цій сфері. Зокрема, викладачі кафедри прийняли участь у 15 

міжнародних грантах, отриманих у звітному році (13 здобувачів освіти  + 2 

викладачі Глущенко Н.В., Стеблянко А.В.). 

Мобільність викладачів 

9 викладачів прослухали вебінари від Програми балтійських університетів; 

2 викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації (6 ЄКТС) у Болгарії 

(університет ім. Чорноризця Храбра); 

3 викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації (6 ЄКТС) в Польщі 

(онлайн) (Центр українсько-європейського наукового співробітництва, м. 

Лодзь, Польща); 

1 викладач пройшов курси підвищення кваліфікації (2 ЄКТС) в Польщі 

(онлайн). 

Мобільність студентів 

23 студенти брали участь у програмах академічної мобільності, серед яких: 

- 9 студентів брали участь у літній школі в Болгарії (університет ім. 

Чорноризця Храбра);  

- 2 студентів працювали за фахом у Німеччині: 

- 5 студентів походили виробничу практику у Німеччині; 

- 2 студентів були учасниками літньої школи Словаччини та Бангладешу; 

- 2 студентів брали участь у програмах, що фінансувались Еразмус+ 

(Румунія, Львів) 

- 2 студентів навчались за програмою «включений семестр» у Сербії; 

- 1 студентка була учасницею зимової школи у Польщі. 

Аспіранти 

2 аспірантів виграли індивідуальні гранти на навчання у Литві протягом 1 

семестру (університет Миколас Ромеріс). 

Проекти 

Викладачами кафедри було подано 7 міжнародних проектів. 



Якість підготовки НДР студентів для участі у конкурсі 

Вперше ННІ права на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт вибороли 24 призових місця, що є найкращий показник за 

всі роки. Кафедра АГПФЕБ отримала 10 призових місць. В 2021 р. студенти 

прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

за такими спеціальностями: 

- інклюзивна освіта (ІІІ місце наук. керівник Шлапко Т.В.) 

- транспортні технології (ІІІ місце Руденко В.М.) 

- інтелектуальна власність (І місце наук. керівник Логвиненко М.І.) 

- адміністративне право (ІІ місце наук. керівник Миргород-Карпова 

В.В.) 

- службове право (ІІ місце наук. керівник Миргород-Карпова В.В.) 

- фінансові розслідування (ІІ місце наук. керівник Рєзнік О.М.) 

- кримінальне право та кримінально-виконавче право (ІІІ місце наук. 

керівник Пахомов В.В.) 

- право (ІІІ місце наук. керівник Горобець Н.С., Миргород-Карпова 

В.В., Кобзєва Т.А.) 

Під керівництвом Миргород-Карпової В.В. студенти прийняли участь 

та/або вибороли перемогу у наступник конкурсах: 

1) Всеукраїнського конкурсу есе «Молодь про Конституцію 

України», організованого Координаційною радою молодих юристів України 

(студент 3 курсу Мурач Дмитро) 

2) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт присвячений дню 

державної служби в Україні у номінації «Реформування освіти», 

організованого Національним агентством України з питань державної 

служби (студенти 4 курсу Гриб Андрій, Безвін Олексій та студент 3 курсу 

Мурач Дмитро) 

3) Всеукраїнського конкурсу наукових есе «Українсько-Литовське 

право в руслі європейських стандартів» (02 червня 2021 року, м. Дніпро) 

(студент 3 курсу Мурач Дмитро) 

4) Всеукраїнського конкурсу наукових есе «Захист прав 

здобувачів освіти в адміністративних судах», організованого Касаційним 



адміністративним судом у складі Верховного суду (студент 3 курсу Мурач 

Дмитро) 

Під керівництвом Руденко Л.Д. була підготовлена науково-дослідна 

робота на конкурсний відбір Осіннього наукового форуму Асоціації 

юридичних клінік України на тему “Розвиток юридичної клінічної науки”, 

студент 3 курсу Мурач Дмитро. 

На кафедрі АГПФЕБ протягом 2021 року продовжував роботу 1 

гурток - «Актуальні проблеми адміністративного права», науковий керівник 

д.ю.н., доц. Рєзнік О.М. 

Під керівництвом викладачів кафедри студентами ННІ право було 

прийнято участь у  студентській конференції «Перший крок у науку», 

організатор: Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ННІ права,  та організовано V Міжнародну науково-

практичну конференцію «Реформування правової системи в контексті 

євроінтеграційних процесів», 20-21.05.2021 р. 

 

Рівень оприлюднення результатів наукової та науково-

методичної діяльності 

У  звітному році викладачами кафедри  видано  2  монографії та розділ 

до  монографії : 

1. Starіnskyi M., Zavalna Zh. Peculiarities of monetary forms used by the state 

in the context of social transformation. Development and Security of the State, 

Citizens and Business Entities in the Modern World: Challenges and 

Perspectives: Прага: Oktan Print, 2021. C. 124-149. 

2. Сухонос В.В., Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. Державне 

управління фінансовою системою України: концепція нової інноваційної 

моделі. Сумський державний університет. 2021. 258 с. 

Розділ монографії – Kyselova O.I. Features of legal regulation of labor 

relations with medical workers. Retrospection and modern European approaches 

to jurisprudence: Riga: Baltija Publishing, 2021. C. 98-128. 

          За 2021 р. викладачами кафедри опубліковано 30 статей в журналах 

що індексуються БД Scopus та WoS. 12 статей направлено до журналів що 



індексуються БД Scopus та нині знаходяться на рецензуванні. 50 статей 

опубліковані викладачами кафедри у фахових виданнях України за звітний 

період. 

           Загальне значення індекса Гірша  викладачів кафедри  – 18. 

Прослідковуються позитивні зміни. Показник загального значення індексу 

Гірша  штатних працівників кафедри зріс на 8 одиниць. 

           В 2021 році 10 аспірантів були закріплені за викладачами кафедри 

АГПФЕБ.  

За кафедрою АГПФЕБ закріплено 1 докторанта: Уткіну Марину 

Сергіївну, тема дисертаційного дослідження «Адміністративно-правові 

засади здійснення фінансового моніторингу в Україні», науковий керівник 

д.ю.н., доц. Рєзнік О.М. 

Співробітники кафедри АГПФЕБ приймали активну участь протягом 

2021 року в роботі спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних 

робіт. Захисти відбувалися на підставі плану роботи спеціалізованої вченої 

ради по захисту дисертаційних робіт. 

        У 2021 р. авторські  свідоцтва отримали: Пахомов В.В. – 1, Кисельова 

О.І. – 6, Колесникова М.В. – 5, Глущенко Н.В. – 5. 

 

Фінансові показники результатів інноваційної діяльності 

          

          Співробітниками кафедри АГПФЕБ було укладено господарських 

договорів на загальну суму 1 018 842,00 грн, з яких 1 000 600,00 грн (кошти 

отримані в рамках реалізації Проєкту  Національного фонду досліджень 

України) Назва Проєкту: «Розробка Концепції запровадження державної 

системи контролю за залученням та ефективним використанням 

міжнародної технічної допомоги в Україні на 2021-2025 рр.». Керівник 

проекту  – Гаруст Ю.В, виконавці: Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В., 

Мельник В.І., Малетов Д.В., Павленко Д.О., Кіяшко Ю.М.  

        18 242,00 грн (кошти отримані за фактом укладення господарських 

договорів). 

 



Грантова діяльність 

  

Проєкти держбюджетного фінансування МОН України  

(молоді науковці) 
Керівник 

проєкту 
Назва проєкту Група виконавців Результати 

 І туру 

Кисельова О.І.  
Кафедра 

АГПФЕБ 

Наукове 

обґрунтування 

удосконалення 

механізму 

забезпечення 

захисту прав 

медичних 

працівників  

Миргород-Карпова 

В.В. 
Якущенко Ю.М. 
Павленко Б.О. 

Проєкт 

направлено на ІІ 

тур конкурсу 

Кобзєва Т.А. 
Кафедра 

АГПФЕБ 

Впровадження 

медіації в діяльність 

системи суб'єктів 

ювенальної 

превенції: 

організаційно-

правовий та 

світовий аспект 

Михайловська Є.В. 
Стеблянко А.В. 

Проєкт 

направлено на ІІ 

тур конкурсу 

 

Проєкти держбюджетного фінансування МОН України 

(основний конкурс) 
Керівник 

проєкту 
Назва проєкту Група виконавців Результати  

І туру 
Куліш А.М. 
Кафедра 

АГПФЕБ 

Концептуальні 

засади 

реформування 

системи 

правоохоронних 

органів в сучасних 

умовах 

трансформації 

нагляду і контролю 

щодо забезпечення 

економічної безпеки 

України  

Миргород-Карпова 

В.В. 
Пахомов В.В. 
Сухонос В.В. 
Гаруст Ю.В. 

Проєкт 

направлено на ІІ 

тур конкурсу 

Старинський 

М.В. 
Кафедра 

АГПФЕБ 

Вдосконалення 

адміністративно-

правового механізму 

забезпечення 

функціонування 

економічного 

суверенітету 

України 

Кисельова О.І. 
Куліш А.М. 
Гаруст Ю.В. 

- 

 

 

 



Проєкти Жана Моне 
Кафедра  Назва Виконавці Статус заявки 

Кафедра АГПФЕБ Європейські 

стандарти 

забезпечення 

економічного 

суверенітету держав 

Миргород-Карпова 

В.В. 

Старинський М.В. 

Заявку 

відхилено 

Кафедра АГПФЕБ Європейські 

стандарти захисту 

прав людини у сфері 

охорони здоров’я  

Шлапко Т.В. 

Глущенко Н.В. 

Стеблянко А.В. 

Павленко Б.О. 

Кисельова О.І. 

Заявку 

відхилено 

 

Національний фонд досліджень України 

Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» 
Керівник 

проєкту 
Назва проєкту Група виконавців Результати 

експертизи 

Миргород-

Карпова В.В. 

Механізм юридичної 

відповідальності лікарів та 

пацієнтів 

Кисельова О.І. 

Малетов Д.В. 

Павленко Б.О. 

Кіяшко Ю.М. 

Гаруст Ю.В. 

Проєкт не 

отримав 

фінансування 

 

Конкурс «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: 

інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» 
Керівник 

проєкту 
Назва проєкту Група виконавців Результати 

експертизи 

Сухонос В.В. Розробка правових 

механізмів захисту прав 

пацієнтів та лікарів щодо 

надання і отримання 

якісних медичних послуг  

Миргород-

Карпова В.В. 
Гаруст Ю.В. 
Кисельова О.І. 

Проєкт на 

рецензуванні  

Горобець Н.С. Розробка методики 

взаємодії суб'єктів 

фінансового моніторингу з 

метою протидії легалізації 

злочинних доходів 

Рєзнік О.М. 
Бондаренко О.С. 
Уткіна М.С. 
Думчиков М.О. 
Малетов Д.В. 

Проєкт на 

рецензуванні 

Старинський 

М.В. 
Правові засади реалізації 

концепту «розумне місто» 
Сухонос В.В. 

(мол.) 
Панкратова В.О. 
Стогова О.В. 
Теліженко Л.В. 
Стеблянко А.В. 

Проєкт на 

рецензуванні 

Руденко Л.Д. Організаційно-правовий 

механізм координації 

органів публічної влади та 

інституцій громадянського 

суспільства щодо 

підвищення фінансової 

грамотності громадян 

Швагер О.А. 
Плотнікова М.В. 
Завгородня В.М. 
Славко А.С. 
Дегтярьов С.І. 

Проєкт на 

рецензуванні 



Звіт про результати видавничої діяльності кафедри АГПФЕБ 

за 2021 рік 

Проаналізувавши результати видавничої діяльності кафедри АГПФЕБ  

за 2021 рік (результати виконання планів видання наукової та навчально-

методичної літератури за друге півріччя 2020-2021 навчального року та 

перше півріччя 2021-2022 навчального року), необхідно відмітити, що було 

підготовлено і видано (в електронному та друкованому вигляді) 15 видань 

наукової та навчально-методичної літератури за показниками редакційного 

відділу, за показниками кафедри внесені 13 видань, серед яких: 

2 навчальних посібника: 

1) Деякі аспекти правового регулювання праці медичних 

працівників [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кисельова. — Суми : СумДУ, 2021. 

— 305 с. (план видання на 2019-2020 навчальний рік)  

2) Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України: 

навчальний посібник / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. – 

Суми : Сумський державний університет, 2021. – 820 с (електронне видання) 

рекомендовано до друку вченою радою СумДУ 17.12.2021 року. (план 

видання на 2020-2021 навчальний рік) 

5 методичних вказівок в друкованому вигляді: 

3) 5002 Методичні вказівки до проведення практичних 

(семінарських) занять із дисципліни "Службове право" [Текст] : для студ. 

спец. 081 "Право" освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм 

навчання / В. В. Миргород-Карпова. — Суми : СумДУ, 2021. — 15 с. (план 

видання 2020-2021 навчальний рік) 

4)  4785 Методичні вказівки до проведення практичних 

(семінарських) занять із дисципліни "Адміністративне право" [Текст] : для 

студ. спец. 081 "Право" освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної 

форм навчання / В. В. Миргород-Карпова. — Суми : СумДУ, 2021. — 82 с. 

(план видання 2019-2020 навчальний рік)  

5) 5003 Методичні вказівки до виконання курсових робіт із 

дисципліни "Адміністративне право" [Текст] : для студ. спец. 081 "Право" 

освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання / В. В. 



Миргород-Карпова. — Суми : СумДУ, 2021. — 29 с. (перспективним планом 

навчально-методичної літератури на 2020-2025 навчальні роки) 

6) 4878 Методичні вказівки до підготовки навчального проекту 

(курсової роботи) з навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні органи 

та органи юстиції України» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 081 

«Право» всіх освітніх програм усіх форм навчання / Т. А. Кобзєва, Є. В. 

Михайловська. — Суми : СумДУ, 2021. — 38 с. (план видання 2020-2021 

навчальний рік)  

7) 4879 Збірник задач із курсу «Правове регулювання системи 

охорони здоров'я в Україні» [Електронний ресурс] для студентів 

спеціальності 081 «Право» всіх форм навчання Збірник задач із курсу 

«Правове регулювання системи охорони здоров'я в Україні» / укладач М. В. 

Колеснікова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – С. 12  

(план видання 2021-2022 навчальний рік)  

6 методичних вказівок в електронному вигляді:  

8) 4896 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з 

дисципліни "Податкове право" [Електронний ресурс] : для студ. освітнього 

рівня "бакалавр" спец. 081 – "Право" денної та заочної форми навчання / М. 

В. Старинський, А. В. Стеблянко. — Суми : СумДУ, 2021. — 38 с. 

(заплановані перспективним планом навчально-методичної літератури на 

2020-2025 навчальні роки) 

9) 4897 Методичні вказівки до написання курсової роботи з 

дисципліни "Податкове право" [Електронний ресурс] : для студ. усіх спец. / 

М. В. Старинський, А. В. Стеблянко. — Суми : СумДУ, 2021. — 30 с. 

(додатковий план видання на 2020-2021 навчальний рік ?) 

10) 5082 Програма педагогічної практики за професійним 

спрямуванням: Методичні вказівки для аспірантів освітньої програми 

«Право» всіх форм навчання / укладачі: О. І. Кисельова, Т. А. Кобзєва, Є. В. 

Михайловська. – Суми: Сумський державний університет, 2021. – 43 с. 

(додатковий план видання на 2020-2021 навчальний рік ) 

11)  5083 Наскрізна програма практичної підготовки (проходження 

виробничої практики 1 та виробничої практики 2), [Електронний ресурс] : 



для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня за спец. 081 – 

"Право" освітньо-професійної програми «Правознавство» денної та заочної 

форми навчання / укладачі автори Кисельова О.І., Денисенко С.І., Суми: 

Сумський державний університет, 2021. – 43с. (додатковий план видання на 

2020-2021 навчальний рік ) 

12)  5080 Методичні вказівки щодо проходження виробничої 

(поглибленої) практики, [Електронний ресурс] : для студ. освітнього рівня 

"бакалавр" спец. 081 – "Право" усіх форм навчання / укладачі Кисельова 

О.І., Шлапко Т.В., Глущенко Н.В., — Суми : СумДУ, 2021. — 30 с. 

(додатковий план видання на 2020-2021 навчальний рік) 

13)  5081 Методичні вказівки щодо проходження виробничої 

практики [Електронний ресурс] : для студ. освітнього рівня "бакалавр" спец. 

081 – "Право" усіх форм навчання / укладачі Кисельова О.І., Глущенко Н.В., 

Шлапко Т.В., — Суми : СумДУ, 2021. — 23 с. (додатковий план видання на 

2020-2021 навчальний рік) 

     Методичні вказівки в електронному вигляді вичитано але до 

електронних ресурсів ще не розміщено: 

1. 5058 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни  «Адміністративний позов та особливості 

адміністративного судочинства», укладачі Логвиненко М.І., Павленко 

Б.О., додатковий план видання 2020-2021 навчальний рік. 

2. 5126 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни  «Основи права. Суспільні та соціальні функції 

держави», укладачі Логвиненко М.І., Шунько М.Г. додатковий план 

видання 2020-2021 навчальний рік. 

       А також вчасно не видано 7 видань запланованих протягом 2020-2021 

навчального року за планами видання 2020-2021 навчального року та 

планом видання на 2021-2022 навчальний рік, а також за додатковими 

планами видання на 2020-2021 навчальний рік а саме:  

 



 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної    дисципліни «Трудове право», автор Кисельова О.І., план 

видання 2020-2021 навчальний рік. 

 2. Навчальний посібник "Господарське процесуальне право", автори 

Руденко Л.Д.,   Андрійченко Н.С., план видання 2020-2021 навчальний рік. 

3. Курс лекцій Фінансове право України. Спеціальна частина, автори 

Старинський         М.В., Рєзнік О.М., план видання 2020-2021 навчальний 

рік. 

4. Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт із дисципліни 

«Сучасні стандарти соціального захисту в Україні», автор Шлапко Т.В., 

план видання 2020-2021 навчальний рік дублюються з додатковим планом 

видання на 2020-2021 навчальний рік. 

5. Курс лекцій із дисципліни «Сучасні стандарти соціального захисту 

в Україні», автор Шлапко Т.В., план видання 2021-2022 навчальний рік. 

6. Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт із дисципліни 

«Сучасні проблеми адміністративного права та процесу», автор Глущенко 

Н.В. план видання 2021-2022 навчальний рік. 

7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу», автор 

Глущенко Н.В. план видання 2021-2022 навчальний рік. 

 

Звіт щодо роботи юридичної клініки СумДУ за 2021 рік 

Протягом 2021 року юридичною клінікою: 

надано 41 консультацію (в юридичній клініці консультування клієнтів 

проводиться регулярно; перерви в консультуванні допускались лише на час 

канікул або інших перерв у навчальному процесі); 

надано 56 онлайн-консультацій; 

підготовлено 41 правовий несудовий документ; 

підготовлено 12 процесуально-правових документів (позовних заяв, 

відзивів на позови тощо); 



підготовлено 18 матеріалів з медіа-правової просвіти, які розміщено 

на сайті юридичної клініки СумДУ та сторінці юридичної клініки у 

Facebook; 

проведено 7 інтерактивних занять з практичного права Street Law для 

учнів шкіл Сум та Сумської області, студентів Глухівського національного 

педагогічного університету з фінансової грамотності, захисту прав 

споживачів, захисту прав неповнолітніх; 

проведено правопросвітницький захід для учнів 6-В класу КУ 

Сумської гімназії № 1: екскурсія у музеї грошей СумДУ та  вікторина з 

фінансової грамотності 

https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu/?tsid=0.5023327504915458&s

ource=result; 

27 березня 2021 року ЮК у рамках реалізації проєкту 619998-EPP-1-

2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав 

споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне 

проведено тренінг для консультантів та кураторів юридичних клінік 

«Практика консультування щодо захисту прав споживачів фінансових 

послуг», до якого долучилися команди юридичної клініки Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу, Центральноукраїнський інститут 

МАУП , Юридична Клініка «Правова допомога» Дніпровський 

гуманітарний університет, Юридична клініка юридичного факультету ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича, Юридична клініка Київський університет права НАН 

України, «De jure» Навчально-наукового інституту № 3 Національної 

академії внутрішніх справ, Юридична клініка «Довіра» Сумського 

національного аграрного університету, та Юридична клініка СумДУ. 

12 травня 2021 року ЮК СумДУ у співпраці з УГСПЛ було проведено 

спільний правопросвітній захід “Перехідне правосуддя”. Оскільки під час 

моніторингу продовжували діяти обмежувальні заходи Уряду, спрямовані 

на запобігання поширенню COVID-19 і студенти–клініцисти в основному 

навчалися дистанційно, захід було проведено в змішаному режимі - частина 

викладачів, студентів-клініцистів були присутні офлайн, але більшість 

https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu/?tsid=0.5023327504915458&source=result
https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu/?tsid=0.5023327504915458&source=result
https://www.facebook.com/groups/164007670800949/?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/164007670800949/?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/dgu.ua?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dgu.ua?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/legalclinic.che/?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/legalclinic.che/?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu/?__cft__%5b0%5d=AZUrmvCArgwtVaIff1_zIcdh2w89vlLXMCVj5zj65GoP235FCFE9GFXIXufhHSpmpPIPrcgOUtRftBT3r0bRcPMABrQFTeDKWGGmjyBecwxySId7d4QMkYOcis3KD5ixp4amnMYydglDk3pi0v32yLoZW3EwZz_NIBM1HjHnMtQzRQ&__tn__=-UK-R


учасників взяли участь онлайн. Загальна кількість учасників заходу досягла 

49. 

У жовтні на базі Сумського аграрного університету за участі фахівців 

Регіонального та Сумського місцевого центру з надання БВПД студенти-

консультанти ЮК взяли участь у тренінгу «Правовий лабіринт: від теорії до 

практики».  

ЮК використовує різноманітні інтерактивні методики при проведенні 

правової просвіти, зокрема правопросвітні вебінари, інфографічну 

продукцію та заняття за методикою Street Law. Активна позиція клініки у 

цьому напрямку підтверджена участю у відповідних конкурсах та 

чисельною кількістю і різноманітністю проведених заходів. ЮК приймає 

участь у правопросвітньому напрямку Асоціації юридичних клінік України 

за напрямком Street Law. ЮК підтримує активну та плідну співпрацю з 

різноманітними організаціями та установами в сфері юридичної освіти та 

прав людини, зокрема УГСПЛ, Британською радою в Україні, USAID, 

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Сумській області тощо. 

Юридична клініка веде власний сайт https://clinic.law.sumdu.edu.ua/ та 

сторінку у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu 

ЮК пройшла моніторинг Асоціації юридичних клінік України та 

отримала 63,65 %. Зазначений результат ставить ЮК у один ряд з 

найкращими юридичними клініками ЗВО в Україні (Одеської юридичної 

академії, Університету митної справи та фінансів, Острозької академії). 

Не було додано бали за наявність навчального навантаження для 

керівника та кураторів ЮК та включення юридичної клінічної освіти у 

навчальний процес. Керівником та кураторами ЮК розроблено практико-

орієнтований вибірковий курс «Правнича клініка» та подано його до 

каталогу вибіркових дисциплін. Проте питання виділення навчального 

навантаження для керівника та кураторів ЮК потребує вирішення на рівні 

керівництва університету. В умовах COVID обмежень керівник та куратори 

ЮК забезпечили проходження виробничої практики для значної кількості 

студентів. Проте така робота також не була оплачена.  

https://clinic.law.sumdu.edu.ua/
https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu


Консультанти ЮК приймають активну участь у заходах Асоціації 

юридичних клінік СумДУ та займають призові місця. 

Консультант ЮК Наумов Артем зайняв перше місце на конкурсі 

студентських есе УГСПЛ у партнерстві з Громадською організацією 

«Асоціація юридичних клінік України на тему «Перехідне правосуддя: 

механізми переходу від війни до миру – дороговкази для України», а також 

був відібраний для участі у тренінгу з консультування серед більш ніж 50 

юридичних клінік-членів Асоцації юридичних клінік СумДУ. 

Консультанти ЮК Наумов Артем та Куліш Іван пройшли у другий тур 

ХХ Всеукраїнських змагань з господарського права і процесу. 

Разом з керівником ЮК Руденко Л.Д. та куратором ЮК Швагер О.А. 

консультант ЮК Мурач Дмитро підготував наукову статтю на тему «Місце 

юридичних клінік у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових 

послуг» та виступив на Осінньому Форумі Асоціації юридичних клінік 

України. 

Юридична клініка реалізує два гранти: 

проект 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські 

стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою 

Еразмус+ напрям Жана Моне; 

разом з Юридичною клінікою «Право і практика» Білоцерківського 

національного агарного університету проєкт «Безкоштовна правова 

допомога для мешканців громад та дослідження бар'єрів доступу до 

правосуддя» в рамках міжнародного проекту Співробітництва з розвитку 

Чеської Республіки Czech Republic Development Cooperation project: 

«Interuniversity cooperation as a tool for enhancement of quality of selected 

universities in Ukraine».  


