


Науково-педагогічний 
потенціал факультету 

Кафедра адміністративного, господарського 
права та фінансово-економічної безпеки – 
10 викладачів; 

Кафедра судочинства та міжнародного права 
– 13 викладачів; 

Кафедра теорії та історії держави та права – 
7 викладачів. 



Кількість викладачів з вченими 
званнями та науковими ступенями 



Науково-педагогічний 
потенціал факультету 

3 доктори наук 

20 кандидатів 
наук 

1 професор 

10 доцентів 

Захищено протягом 
2010-2014 рр. 

 2 докторські 
дисертації 

 17 кандидатських 

 



Динаміка захисту 
кандидатських дисертацій 

(осіб) 



Напрямки підготовки на 
факультеті: 

«Правознавство» 
 

«Управління фінансово-
економічною безпекою» 

«Інтелектуальна власність»  



Ліцензування та акредитація 
протягом 2010 – 2014 

років  

Отримано 4 ліцензії 

Проведено 5 акредитацій 



Протягом 2014 року 
підготовлено: 

 Акредитаційна справа «Правознавство» за ОКР 
«бакалавр»  

 ліцензійна справа для перерозподілу обсягу 
спеціальності «Правознавство» за ОКР 
«спеціаліст» та «магістр» у напрямку збільшення 
кількості «магістрів» та започаткування 
підготовки «магістрів» «Правознавства» за 
заочною формою навчання  

 ліцензійна справа спеціальності «Інтелектуальна 
власність» за ОКР «магістр»  



Динаміка контингенту студентів 



На факультеті навчаються 
студенти з: 

5 країн (Азербайджан, Туркменістан, 
Турція, Узбекистан, Україна) 

8 областей України 
(Дніпропетровська, Донецька, Київська, 
Луганська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Чернігівська)   

17 районів Сумської області.  



Прийом на перший курс ОКР 
“бакалавр” спеціальність 

“Правознавство” 



Прийом на старші курси 

22% - випускники інших ВНЗ 



Всеукраїнський конкурс 
студентських НДР 

2014 р. 

 І тур – 30 робіт (за 
двома напрямками) 

 Надіслано на ІІ тур – 
16 робіт 

 Прийняли участь у ІІ 
турі – 12 робіт 

 Призових – 7 робіт 

2015 р. 

 І тур – 50 робіт (за 
шістьма напрямками) 

 Надіслано на ІІ тур – 
31 робота 



Конкурс студентських НДР 
у 2014 році 

Юридичні науки 

 І місце – 2 дипломи 

 ІІ місце – 1 диплом 

 ІІІ місце – 3 дипломи 

 

     Інтелектуальна 
власність 

 ІІІ місце – 1 диплом 



Рейтинг тижневика 
“Деньги” за юридичними 

спеціальностями 

2013 рік 

1. Національна юридична 
академія ім. Я.Мудрого 

2. Київський національний 
університет ім. 
Т.Шевченка 

3. Національний 
університет “Києво-
Могилянська Академія” 

……… 

20. Сумський державний 
університет 

2014 рік 

1. Національна юридична 
академія ім. Я.Мудрого 

2. Національний 
університет “Києво-
Могилянська Академія” 

3. Київський національний 
університет ім. 
Т.Шевченка 

………. 

15. Сумський державний 
університет 



Вперше ! 

На базі кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-
економічної безпеки (юридичний факультет) 
та кафедри управління (факультет економіки 
та менеджменту)буде проводитися фінальна 
частина конкурсу студентських  НДР з  

 

 ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 



Статті, що 
індексуються 

базою SCOPUS у 
2014 році 

2013 рік – 2 статті 

2014 рік – 7 статей 
(опубліковано), 5 подано до 
розгляду 
 



Суми на яку укладені 
госпдоговори (тис. грн.)  



Встановлено контакт щодо 
академічної мобільності:  

  Варшавський університет (Польща);  

  Університет Гельсінкі (Фінляндія);  

  Туринський університет (Італія);  

  Університет Осло (Норвегія);  

  Панєвропейський університет 
(Братислава);  

  Університет м. Лідс (Великобританія).  



Громадське формування 
«Спарта»  



Кубок декана з футболу 



Правовиховна робота 



Ліга студентів Асоціації 
правників України 



Лауреати конкурсів 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=g0hbY0AOdh_vOM&tbnid=khp_tbNfxemaGM:&ved=0CAgQjRw4vwI&url=http://www.0542.ua/news/427931&ei=x53XUszlFMa1yAP3k4GoDw&psig=AFQjCNEdI67Ucg-qNAWkcrVUahhCg3PRjQ&ust=1389948743398489


Спортивні досягнення 



Сайт 
факультету 

(law.sumdu.edu.ua) 




