
ЗВІТ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА 2022 рік. 

 

За кафедрою закріплено 3 освітні програми: ОПП «Право» - освітній ступінь 

бакалавр, ОПП «Правознавство» - освітній ступінь магістр та ОНП «Право» освітній 

ступінь доктор філософії.  

Не зважаючи на непрості умови сьогодення у 2022 р. на кафедрі було забезпечено 

викладання 40 навчальних дисциплін, кожна із яких була забезпечена мультимедійним 

супроводом, із застосуванням технологій онлайн навчання на платформі MIX СумДУ та 

сервісів навчання платформи Google.  

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

Чисельність науково-педагогічних працівників, що працюють за основним місцем 

роботи, становить – 12 осіб, та 2 особи - Гаруст Ю.В та Логвиненко М.І, працюють за 

сумісництвом, із них 4 д. ю. н. (3 професори та 1 доцент), у 2022 році Кобзєва Т.А. 

отримала вчене звання професора.  

Решта працівників кафедри – к.ю.н., вчене звання доцента загалом мають 5 

працівників кафедри.  

У 2022 році загальна чисельність науково-педагогічних працівників які мають не 

менше 5-ти публікацій у періодичних виданнях, що індексуються БД Scopus та/або WoS 

становить 10 осіб (Горобець Н.С., Куліш А.М., Миргород-Карпова В.В., Пахомов В.В., 

Старинський М.В., Кисельова О.І., Колеснікова М.В., Кобзєва Т.А., Руденко Л.Д., 

Глущенко Н.В.) 

7 осіб: Куліш А.М., Пахомов В.В., Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., 

Кисельова О.І., Руденко Л.Д., Гаруст Ю.В. виконують наукову роботу на умовах оплати 

праці.  

У 2022 році була зареєстрована тема другої половини дня: «Сучасні проблеми 

медіації та судочинства в Україні при вирішенні адміністративно-правових, цивільних, 

трудових, господарських, фінансових і податкових спорів та захисту прав 

інтелектуальної власності з урахуванням позитивної практики країн членів 

Європейського союзу». Керівник теми: Кобзєва Т. А., відповідальний виконавець: 

Михайловська Є. В., виконавці : Логвиненко М. І., Колеснікова М. В. 

На кафедрі науково-педагогічні працівники мають показники професійної 

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

2 особи (Каріх І.В., Логвиненко М.І.) 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., 

Михайловська Є. В., Миргород-Карпова В.В., Горобець Н.С., Гаруст Ю.В., Глущенко 

Н.В.,  (з 2021 р.), Шлапко Т.В.  

Чисельність штатних працівників, які отримали у звітному році підвищення 

кваліфікації міжнародного рівня 5 осіб ( Кобзєва Т.А., Глущенко Н.В., Колесникова 

М.В., Кисельова О.І., Руденко Л.Д.). 

В 2022 році показник наявності дипломів В2 мають 11 викладачів кафедри 

(Пахомов В.В., Кисельова О.І., Старинський М.В., Колесникова М.В., Руденко Л.Д., 

Кобзєва Т.А., Михайловська Є. В., Горобець Н.С., Гаруст Ю.В., Глущенко Н.В.,  

Логвиненко М.І.,) 

В 2022 році п’ятирічний цикл підвищення кваліфікації завершили 6 викладачів: 

Кобзєва Т.А., Михайловська Є. В., Колеснікова М.В., Кисельова О.І.,                        

Миргород-Карпова В.В., Шлапко Т.В.)  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ АГПФЕБ 

ЗА 2022 р. 

За 2022 рік викладачі кафедри АГПФЕБ підвищували кваліфікацію, приймаючи 

участь у програмах за різним тематичним спрямуванням. 

Довгострокові програми підвищення кваліфікації пройшли 6 

співробітників: 

доцент, д.ю.н., проф. Кобзєва Т. А. – за програмою «Правоохоронна система та 

медіація в Україні» (6 кредитів ECTS), свідоцтво СН № 05408289 / 0675-22 від 20.06.2022 

р.; 

доцент, д.ю.н., доц. Кисельова О. І. – за програмою «Захист трудових прав 

працівників, правовий аспект» (6 кредитів ECTS), свідоцтво СН № 05408289/0644-22 від 

12.04.2022 р.; 

доцент, к.ю.н., доц. Колеснікова М. В. – за програмою «Сучасні проблеми 

адміністративного права та процесу» (6 кредитів ECTS), свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СН № 05408289 / 2214-22 від 11.11.2022 р.; 

доцент, к.ю.н. Шлапко Т. В. – за програмою «Правові стандарти соціального 

захисту, охорони праці та здоров’я» (6 кредитів ECTS), свідоцтво СН № 05408289 / 0389-

22 від 10.02.2022 р.; 

ст. викладач, к.ю.н. Миргород-Карпова В. В. – за програмою «Адміністративне 

право» (6 кредитів ECTS), свідоцтво СН № 05408289/0655-22 від 23.05.2022 р.; 

асистент, д-р філос. в галузі права Михайловська Є. В. – за програмою 

«Організаційно-правові засади діяльності та юридичне діловодство в органах публічної 

влади» (6 кредитів ECTS), свідоцтво СН № 05408289 / 0676-22 від 20.06.2022 р. 

 

Два викладачі кафедри АГПФЕБ пройшли науково-педагогічне стажування, 

організоване Фундацією «Зустріч» (Польща. м. Краків), кафедрою Польсько-

Українських Студій Ягеллонського університету м. Краків, Центром розвитку 



кар’єри ГО «Соборність», Луганським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти: 

доцент, к.ю.н., доц. Руденко Л. Д. – за програмою «Fundraising and Organization of 

Project Activities in Educational Establishments: European Experience» (6 кредитів ECTS) та 

розробила навчальний проект за темою: «Legal Clinical Education in the Conditions of 

Digitalization (Юридична клінічна освіта в умовах цифровізації)», серія та реєстраційний 

номер сертифікату SZFL-001837 від 20.03.2022 р. 

доцент, к.ю.н., доц. Колеснікова М. В. – за програмою «Fundraising and 

Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience» (6 

кредитів ECTS) та розробила навчальний проект за темою: «Mediation as a Means of 

Resolving Administrative Disputes (Медіація як засіб вирішення адміністративних 

спорів)», серія та реєстраційний номер сертифікату SZFL-001619 від 20.03.2022 р.  

 

Чотири викладача кафедри АГПФЕБ приймали участь у короткострокових 

програмах підвищення кваліфікації (1 кредит ECTS): 

зав. кафедри, д.ю.н., проф. Пахомов В. В. – за програмами «Українська мова: 

помічник кожному на щодень» (свідоцтво СП № 05408289/0193-22 від 03.02.2022 р.), 

«Microsoft Office Word & Excel для роботи та навчання» (свідоцтво СП № 05408289/0255-

22 від 07.02.2022 р.), «Критичне мислення у кризових ситуаціях: педагогічні виміри» 

(свідоцтво СП № 05408289 / 1656-22 від 17.10.2022 р.), «Ораторське мистецтво» 

(свідоцтво СП № 05408289 / 1899-22 від 24.10.2022 р.); 

асистент, д-р філос. в галузі права Михайловська Є. В. – за програмою 

«Акредитація освітньої програми: кращі практики та проблемні питання» (свідоцтво СП 

№ 05408289 / 2462-22 від 18.11.2022 р.); 

доцент, к.ю.н., доц. Колеснікова М. В. – за програмами «Розбудова системи 

забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП № 05408289/0456-22 від 14.02.2022 р.), «Українська бізнес-лінгвістика» 

(свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 0588-22 від 18.02.2022 р.), 

«Microsoft Office Word & Excel для роботи та навчання» (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП № 05408289 / 0234 -22 від 07.02.2022 р.), «Українська мова: помічник 

кожному на щодень» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/0177-22 

від 03.02.2022 р.); 

доцент, к.ю.н. Шлапко Т. В. – за програмами «Екологічні аспекти викладацької та 

наукової діяльності» (свідоцтво СП № 05408289 / 1527-22 від 27.09.2022 р.), «Безпека в 

цифровому суспільстві та в освітньому середовищі» (свідоцтво СП № 05408289 /1633-22 

від 05.10.2022 р.), «Критичне мислення у кризових ситуаціях: педагогічні виміри» 

(свідоцтво СП № 05408289 / 1669-22 від 17.10.2022 р.). 

 

Один викладач кафедри АГПФЕБ приймала участь у вебінарах (1 год.): 

викладач, д-р філос. в галузі права Горобець Н. С. – у вебінарах «Авторські 

профілі науковця» (сертифікат від 14.04.2022 р.), «Science Direct: Knowledge at your 

fingertips» (сертифікат від 26.04.2022 р.), «What's new with Scopus and SciVal» (сертифікат 

від 10.05.2022 р.). 

 



ЗВІТ ПО НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА КАФЕДРІ АГПФЕБ 

 

НДР, що виконувалися на кафедрі протягом 2022 року: 

НДР (за основним конкурсом) держбюджетне фінансування МОН України 

Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних 

умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки 

України 

Керівник: Куліш А.М. Відповідальний виконавець: Миргород-Карпова В.В. 

 Проєкт – модуль Жана Моне 

Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг 

Керівник (координатор): Швагер О.В. Руденко Л.Д. – виконавець 

Заявки на конкурс держбюджетного фінансування МОН України на 2023 р.: 

1) молоді вчені: 1 проєкт  

Наукові керівники: Миргород-Карпова В.В. 

2) провідні вчені: 1 проєкт 

Наукові керівники: Миргород-Карпова В.В. 

Науково-педагогічні працівники, залучені до виконання НДР з оплатою праці: 

7 осіб: Куліш А.М., Пахомов В.В., Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., 

Кисельова О.І., Руденко Л.Д., Гаруст Ю.В. 

 

Публікаційна активність 

Кількість публікацій на 1 особу-працівника кафедри АГПФЕБ 

Структурний 

підрозділ ННІ 

права 

Кількість 

працівників 

на кафедрі 

 

2022 

Припадає на 

1 особу 

 

2021 

Припадає на 

1 особу 

Кафедра 

АГПФЕБ 

15 чол. 11 0,73 29 1,9 

 

Навчання аспірантів 

В 2022 році до ННІ права вступили 21 аспірант, з яких 11 осіб були закріплені за 

представниками кафедри АГПФЕБ. Загальна інформація зображена в таблиці нижче 

Кількість аспірантів у розрізі кафедр ННІ права 

 

Кафедра Кількість аспірантів/докторантів 



2020 2021 2022 

АГПФЕБ 37/1 39/1 39/1 

КПДС 11/2 16/2 27/2 

МЄППП 8 6 5 

ФЮКП 0/1 0/1 1 

Всього 56/4 61/4 72/3 

 

Господарські договори в розрізі кафедр ННІ права 

 

Кафедра Кількість договорів Обсяг договорів (тис грн) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

АГПФЕБ 54 75 23 1 73,5 443 486,61 1 018 812,0 23,884 

КПДС 11 8 6 3 51,5 38,0 68,0 3,000 

МЄППП 4 6 4 3 4,5 105 204,99 392 504,0 349,487 

ФЮКП - 1 2 2 - 4,5 4,0 299,850 

Кафедра 

історії 

1 5 3 2 2,5 19,5 52 500,0 99,800 

Всього 70 92 38 11 132,0 610 691,60 1 555 846,0 776,021 

 

Дані щодо обсягів надходження коштів (фактичного надходження коштів) для 

фінансування наукових досліджень і розробок за загальним (ЗФ) та спеціальним (СФ) 

фондами по кафедрам ННІ права 

 

 Обсяг СФ+ЗФ, 

тис. грн 

Обсяг СФ, тис. 

грн 

Обсяг ЗФ, тис. 

грн 

Прив. обсяг СФ 

тис. грн/особа 

Кафедра 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

АГПФЕБ 1 233,00 316,85 1 019,00 0 214,00 316,85 84,9 1,99 



КПДС 389,00 568,00 68,00 3,00 321,00 565,00 6,2 0,25 

МЄППП 4,00 520,05 4,00 492,10 0 27,95 0,4 38,83 

ФЮКП 4,00 0 4,00 299,85 0 0 0,8 59,97 

Історії 53,00 0 53,00 99,80 0 0 8,8 14,26 

 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

АГПФЕБ ЗА 2022 РІК  

Проаналізувавши результати видавничої діяльності кафедри АГПФЕБ за 2022 рік 

(результати виконання планів видання наукової та навчально-методичної літератури за 

друге півріччя 2021-2022 навчального року та перше півріччя 2022-2023 навчального 

року), а також методичну діяльність наших викладачів за межами СумДУ необхідно 

відмітити, що було підготовлено і видано (в електронному та друкованому вигляді) 8 

видань наукової та навчально-методичної літератури, серед яких:  

1 монографія : «Державне управління фінансовою системою України: концепція 

нової інноваційної моделі», автори: Сухонос В.В., Гаруст Ю.В., Миргород-Карпова В.В. 

- Суми: СумДУ, 2022. -212 с. 

2 монографія : «Керівник: адміністративно-правовий вимір», автори: Сухонос В. 

В., Куліш А. М., Сухонос В. В. (мол.), Білокінь Р. М.- Суми : Університетська книга, 

2022. 138 с. 

3 монографія : Interaction of law enforcement agencies with financial institutions in 

the field of combating money laundering. «Керівник: адміністративно-правовий вимір», 

автори: O.Dniprov, N.Horobets, O.Reznik, A.Steblianko., 2022, 129 сторінок, 

1 навчальний посібник: «Шлях до медіації», автори: І.В. Кордунян, М.І. 

Логвиненко. Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2022-336 с. 

4  методичних вказівок в електронному вигляді:  

1) 5423 Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять 

із дисципліни  "Сучасні проблеми застосування адміністративними судами практики 

ЄСПЛ" для студентів за спеціальністю 081 “Право” освітнього ступеня магістр денної 

та заочної форми навчання, автор: Миргород-Карпова В.В. - Суми: СумДУ, 2022.-17 с.  

2) 5402 Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять 

із дисципліни "Адміністративне право" для студентів спеціальності  293 Міжнародне 

право, освітнього ступеня "бакалавр"  денної та заочної форми навчання, автор: 

Миргород-Карпова В.В.  - Суми: СумДУ, 2022.-51 с.  

3) 5461 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни «Сучасні проблеми медіації та судочинства в Україні», для студентів 



спеціальності 081 «Право» всіх освітніх програм усіх форм навчання, автори: Кобзєва 

Т. А., Михайловська Є.В.  - Суми: СумДУ, 2022. -28 с. 

4) 5428 Методичні вказівки до підготовки навчального проєкту (курсової роботи) 

з  дисципліни «Адміністративне процесуальне право», для студентів спеціальності 081 

«Право» всіх освітніх програм усіх форм навчання, автор: Колеснікова М. В.  - Суми: 

СумДУ, 2022. -27 с. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК 

 

Підписання рамкових договорів про співпрацю: 

Європейський гуманітарний університет - підписано рамкову угоду про 

співпрацю. 

Університет прикладних наук імені Сакарії (Туреччина) -    підписано рамкову 

угоду про співпрацю. 

Отримано грантів загальноуніверситетського рівня:  

Виграно грант за програмою Еразмус+ КА171 (академічна мобільність) спільно з 

університетом  прикладних наук імені Сакарії (Туреччина).  

Мобільність студентів:  

3 студенти навчались за програмою Еразмус+ протягом 1 семестру 

в Європейському гуманітарному університеті 

1 студентка навчається в Ризькій школі права (Латвія) за програмою Еразмус+ 

1 студентка навчається в університеті Миколаса Ромеріса (Литва) 

1 студентка навчалась за програмою "Включений семестр" у  Словаччині  

1 студентка навчалась за програмою "Включений семестр" у Сербії  

Віртуальна мобільність студентів:  

14 студентів були учасниками літньої школи в Європейському гуманітарному 

університеті 

2 студентів були учасниками літньої школи в університеті м. Ліверпуль 

Мобільність викладачів:  

2 викладача отримали грант на проведення досліджень в університетах Європи 

(1 – Німеччина (Кисельова О.І.), 1- Ірландія (Глущенко Н.В.)) 

1 викладач був учасником літньої школи в Намеччині базі Інституту дослідження 

релігійного та етнічного різноманіття Макса Планка  (Кисельова О.І.) 

Віртуальна мобільність викладачів:  

2 викладачів були учасниками літньої школи в Європейському гуманітарному 

університеті (Руденко Л.Д., Глущенко Н.В.) 



1 викладач проходив підвищення кваліфікації в університеті м. 

Ліверпуль (Глущенко Н.В.) 

 2 викладача проходили підвищення кваліфікації дистанційно в університеті м. 

Краків (Польща) (Руденко Л.Д., Колеснікова М.В.) 

Всього у міжнародній діяльності кафедри АГПФЕБ  у 2022 році брали участь: 

- 4 викладача 

- 20 студентів.  

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ ЗА 2022 РІК 

Список студентів-учасників літній школі ЄГУ 2022 «Людство-технології-право»,  
Європейський гуманітарний університет (м.Вільнюс, Литва): 

 

1. Сорока Каріна Олегівна Ю-м-11 

2. Головач Анастасія Ігорівна Ю.м-11 

3. Цирулик Cтаніслав Сергійович Ю.м-11 

4. Залізняк Світлана Іванівна Ю.м.-11 

 

Список студентів-учасників літній школі “Human rights for everyone: humanity-

technology-law”: 

 

5. Калініна Маргарита Романівна, Ю-01 

6. Олексюк Олександр Сергійович, Ю-01 

7. Кибенко Андрій Миколайлвич, Ю-02 

8. Малеганова Даря Володимирівна, Ю-02 

9. Малимоненко Юрій Ростиславович, Ю-92 

10. Зінченко Ганна Сергіївна, Ю-92 

Список студентів-учасників онлайн-курс «Європейський механізм захисту прав 

людини», курс розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Українф та студією 

онлайн-освіти EdEraза підтримки Уряду Канади та Уряду Федеральної Республіки 

Німеччина: 

 

11. Оніщенко Марія Олександрівна, Ю-93 

12. Анісімова Юлія Вячеславівна, Ю-91 

13. Чернишова Яна Олегівна, Ю-93 

14. Шаповал Володимир, Ю-91 

15. Гедерим Станіслав Юрійович, Ю-91 

16. Пасьовин Ірина Андріївна, Ю-93 

17. Федотова Анастасія Олегівна, Ю-91 

18. Сіра Марія Андріївна, Ю-91 

19. Гоч Лілія Миколайвна, Ю-91 

20. Хлус Марина Геннадіївна, Ю-91 

21. Лапузін Віктор Анатолійлвич 

22. Ковальова Анна Василівна, Ю-91 

23. Банька Катерина Олександрівна, Ю- 91 

 

International Summer School (Online) 

24. Кордунян Ірина Віталіївна, Ю.м.- 11  



25. Зінченко Ганна Сергіївна, Ю-92 

 

ЗВІТ З ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЗА 2022 РІК 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я 

Позначка 

про 

виконанн

я 

1.  Тренінг «ЗНО без 

хвилювань» у 

рамках проєкту 

«Місто, дружнє до 

дітей» 

Підтримка проєкту 

«Місто, дружнє до 

дітей» з метою 

проведення 

профорієнтаційної 

роботи серед учнів 

11 класів та 

популяризація ННІ 
права СумДУ 

 

Завідувач кафедри 

Пахомов В. В. 

Ковалевський М.М. 

20 січня 

2022 р. 

Виконано 

 

 

2.  Правовий тренінг 

«Знай свої права» 

Правовий тренінг 

«Знай свої права» з 

учнями 9-11 класів 

Кобзєва Т. А. 

Михайловська Є. В. 

 

26 травня 

2022 р. 

Виконано 

 

3.  Тренінг «Права і 

свободи громадян 

в умовах воєнного 

стану» 

Право просвітній 

профорієнтаційний 

тренінг для учнів 

випускних класів 

загальноосвітньої 

школи № 9 м. 

Суми 

Руденко Л.Д., 

Колеснікова М.В., 

Горобець Н.С. 

21 грудня 

2022 р. 

Виконано 

 

4.  Профорієнтаційна 
робота з 

абітурієнтами 

аспірантури 

Профорієнтаційна 
робота з 

абітурієнтами 

аспірантури за 

спеціальністю 081 

Право, 

спілкування зі 

студентами 

магістратури щодо 

популяризації 

наукової 
діяльності ННІ 

права, розсилка по 

держустановам 

інформації про 

вступ до 

аспірантури, 

допомога в 

підготовці 

документів 
абітурієнтами 

щодо вступу до 

аспірантури 

Миргород-Карпова 
В.В. 

Протягом 
року 

Виконано 
 



5.  Правовий тренінг 

«Знай свої права» 

Правовий тренінг 

«Знай свої права» 
з учнями 9-11 

класів шкіл м. 

Суми та Сумської 

області 

Михайловська Є.В. 12 грудня 

2022 р. 

Виконано 

 

6.  Створення 

агітаційної 

брошури за 

спеціальністю 

«Право» 

Створення 

агітаційної 

брошури за 

спеціальністю 

«Право» 

Кобзєва Т.А., 

Зінченко Г.С. 

26 грудня 

2022 р. 

Виконано 

 

7.  Індивідуальна 

профорієнтаційна 

робота 

Профорієнтаційна 

робота з батьками 

абітурієнтів та 

абітурієнтами з 

метою роз’яснення 

особливостей 
правової професії 

Викладачі кафедри 

АГПФЕБ 

Протягом 

року 

Виконано 

8.  Участь у заходах Участь у заходах 

щодо підняття 

престижності 

СумДУ та ННІП 

Завідувач кафедри 

Пахомов В.В., 

Шлапко Т.В., 

Зінченко Г.С. 

17 грудня 

2022 р. 

Виконано 

 

 

9.  Рекламна 

діяльність через 

соціальну мережу 

кафедри (facebook, 

Instagram) 

Розповсюдження 

презентації, 

рекламних 

матеріалів про ННІ 

права; наповнення 

сторінки кафедри у 
facebook та інших 

соціальних 

мережах, у 

Instagram 

новинами із життя 

кафедри та 

інституту, відео 

щодо навчання в 

університеті 

Завідувач кафедри 

Пахомов В.В., 

Зінченко Г.С., 

Ковалевський М.М. 

 

Протягом 

року 

Виконано 

 

10.  Рекламна 
діяльність через 

сайт кафедри 

Проведення 
рекламної 

діяльності через 

сайт кафедри; 

розміщення на 

сторінці кафедри 

інформації про 

профорієнтаційні 

заходи 

Завідувач кафедри 
Пахомов В.В., 

Зінченко Г.С., 

Ковалевський М.М. 

 

Протягом 
року 

Виконано 
 



11.  Інформування 

щодо можливостей 
міжнародного 

обміну, програма 

отримання 

подвійних 

дипломів 

європейського 

зразка 

Можливості 

міжнародного 
обміну студентів 

(Словаччина, 

Литва, Латвія) 

Літня щорічна 

школа у 

Варненському 

вільному 

університеті 

Глущенко Н.В. 

Логвиненко М.І 
Викладачі кафедри 

АГПФЕБ 

 

 

Протягом 

року 

Виконано 

 
 

 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ АГПФЕБ НА ВЕБ-САЙТІ ТА 

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  

Проаналізувавши діяльність кафедри АГПФЕБ за період листопад-грудень 2022 

р. на веб-сайті та у соціальних мережах, кафедра АГПФЕБ провела роботу щодо 

оновлення:  

Веб-сайту кафедри:   

− було додано нову інформацію щодо напрямів діяльності кафедри 

(профорієнтаційна, міжнародна та видавнича);  

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/about-department/  

− оновлена інформація щодо графіків виконання курсових робіт ОПП «Право» та 

ОПП «Правознавство»; 

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/em-hrafik-vykonannia-kursovykh-robit-em/ 

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/hrafik-vykonannia-kursovykh-robit/  

− додано матеріали освітніх програм ОПП «Право» та ОПП «Правознавство»  

(силабуси дисциплін, методичні вказівки щодо проведення практичних занять, 

виконання курсових робіт, та проходження практики);  

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/osvitni-komponenty/ 

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/osvitni-komponenty-opp-pravoznavstvo/  

− було розміщено програму атестаційного кваліфікаційного екзамену за ступенем 

«магістр» зі спеціальності 081 «Право» освітньою програмою «Правознавство»; 

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/prohrama-mahistriv-2022.pdf  

− підготовка та розміщення інформаційної листівки для абітурієнтів за освітнім 

ступенем «бакалавр» зі спеціальності 081 «Право»; 

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/vizytivka-op-pravo/  

− було розміщено 5 новин кафедри АГПФЕБ щодо: розподілу напрямів роботи та 

завдань кафедри АГПФЕБ, проведення дня відкритих дверей СумДУ, про проведення 

гостьової лекції з практикуючим юристом, та щодо проведених профорієнтаційних 

заходів викладачами кафедри АГПФЕБ для учнів-випускників шкіл м. Суми.  

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/about-department/news/ 

https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/about-department/
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/em-hrafik-vykonannia-kursovykh-robit-em/
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/hrafik-vykonannia-kursovykh-robit/
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/osvitni-komponenty/
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/osvitni-komponenty-opp-pravoznavstvo/
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/prohrama-mahistriv-2022.pdf
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/vizytivka-op-pravo/
https://agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/about-department/news/


Інстаграму кафедри:  

− було оновлено шапку та головне фото профілю; 

− додано 4 новини кафедри щодо рейтингу СумДУ у ТОП-500, привітання з 

нагоди Дня студента, та щодо проведених профорієнтаційних заходів викладачами 

кафедри АГПФЕБ для учнів-випускників шкіл м. Суми.  

https://www.instagram.com/sumdu_kafedra_agpfeb/  

− було розміщено 18 історій щодо різноманітних новин підрозділів СумДУ; 

− кількість підписників з 260 зросла до 268; 

− відвідування профілю зросло з 80 відвідувань на місяць до 224.  

Фейсбуку кафедри:  

− було додано 4 новини кафедри щодо рейтингу СумДУ у ТОП-500, привітання з 

нагоди Дня студента, та щодо проведених профорієнтаційних заходів викладачами 

кафедри АГПФЕБ для учнів-випускників шкіл м. Суми, та різноманітних новин 

підрозділів СумДУ; 

https://www.facebook.com/agpfeb  

− було розміщено 18 історій щодо різноманітних новин підрозділів СумДУ; 

− кількість підписників з 602 зросло до 612; 

− відвідування профілю зросло з 280 відвідувань на місяць до 445.  

 

 

ЗВІТ ПО ЗАЛУЧЕННЮ НОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЗА 2022 КАЛЕНДАРНИЙ 

РІК 

№ 
з/п 

П.І.Б. Визначення Посада Підприємство Реквізити 

1 
Власенко 

Тетяна 
Андріївна 

Неакадемічний, 
вітчизняний 

Член 
наглядової 

ради 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніс
тю «Домініон 
бізнес парк» 

м.Суми, пр-т 
Курський,6. 

Код39668821, тел. 
+380503274340, 

t.vlasenko@nicmas.com 

2 
Алевтина 
Бахчеван 

Академічний, 
іноземний 

Голова 
асоціації  

Асоціаціяміжн
ародного 

навчання і 
стажування 
«АМОС» 

9004, м. Варна,  
Юридична адреса: вул. 

Батак, 7. 
Адреса 

кореспонденції: 
вул. Д-р Васілакі 

Пападополу, 44, ап. 14. 
Тел.+ 359 88 97 87 643 
email:alevtina.bakhchev

an@gmail.com 

3 
 

Турлбурн 
Ірина 

Володимирів
на  

(Iryna 
Thurlbourne) 

Неакедимічний, 
іноземний 

Керуючий 
директор 

та власник 
компанії 

Компанія 
WANDERING 

STAR ON 
LOCATION 
VEHICLE 

Англія,  
м. Лондон 

0756187190 
irynathurlbourne@iclou

d.com 

https://www.instagram.com/sumdu_kafedra_agpfeb/
https://www.facebook.com/agpfeb


FACILITIES 
LIMITED 

 

ЗВІТ ПРО ГОСПДОГОВОРНУ РОБОТУ  

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НН 

ІНСТИТУТУ ПРАВА СУМДУ ЗА 2022 КАЛЕНДАРНИЙ РІК 

 

№ 
з/п 

№ 
договору 

Виконавець Замовник Предмет договору 
Сума 

договору, 
грн. 

1 201 
НКЦПД 

(Каріх І.В.) 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Мрія-аудит» 

«Правове 
обґрунтування та 

юридичні 
консультації при 

проведенні 
аудиторских 
перевірок». 

5 000 

2 
55.15.2022-

СП.01 

Кафедра 
АГПФЕБ 
(Пахомов 

В.В.) 

МПП «Центр 
естетики та 

краси «Еліта»» 

Науково-
консультаційні 

послуги стосовно 
умов відчуження 

державного 
нерухомого майна, 
правових наслідків 
недійсності угод, 

кваліфікації 
шахрайства згідно 

діючого 
законодавства 

України. 

10 000 

 ВСЬОГО:    15 000 

 

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ СУМДУ  

Надання первинної безоплатної допомоги: 

кількість наданих консультацій – 93; 

кількість підготовлених документів (позовних заяв, запитів, апеляційних скарг) – 50. 

Правоосвітницькі заходи: онлайн 32, оффлайн - 2. 

Кількість студентів-консультантів – 10, кількість студентів-слухачів – 42. 

Викладачі-куратори: Славко А.С., Швагер О.А., Плотнікова М.В. 

Вперше впроваджено вибірковий курс «Правнича клініка» 

На безоплатній основі керівник юридичної клініки Руденко Л. та Куратори 

здійснюють чергування у юридичній клініці. Під час чергування вони контролюють 

порядок інтерв’ювання клієнтів юридичної клініки, перевіряють складені 

консультантами документи, консультації. Для кураторів юридичної клініки складається 

окремий графік чергувань.  

Куратори проводять на регулярній основі 1 раз на тиждень тренінги для 

студентів-консультантів з застосуванням кейсових методів навчання, ділової гри.  



Викладачі на постійній основі керують виробничою практикою студентів (у 

середньому по 26 осіб). 50 відсотків практикантів проходять практику офлайн у 

приміщенні юридичної клініки.  

Юридична клініка отримала власний ID у Amazon Globus ID 

lawclinicsumdu2022@globusid.org і зараз відцифровує архіви та документацію.  

Юридична клініка активно займається грантовою роботою: 

- реалізує грант USAID Financial Transformation Services (FST) 

Activity / Проект «Трансформація фінансового сектору» FST-RFA-001 назва 

«Впровадження механізмів захисту прав людини на ринку фінансових послуг»; 

- разом з Асоціацією юридичних клінік України, 8 іноземниими 

юридичними клініками з Вельсу, Італії, Німеччини, Польщі, Румунії, Чехії та 

Чорногорії; 9 українськими юридичними клініками реалізує міжнародний проєкт 

«Посилення спроможності юридичних клінік із забезпечення доступу до правосуддя в 

умовах воєнного стану» за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх». 

Юридична клініка проводить активну роботу у соціальних мережах щодо 

популяризації СумДУ; веде власний сайт, сторінки у соціальних мережах. 

 

 


