
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Експертної ради роботодавців за спеціальностями право, захист інтелектуальної 

власності, організація фінансово-економічної безпеки 

при випусковій кафедрі АГПФЕБ СумДУ 

 

№ 2             від 18 жовтня 2018 р. 

 

 

Присутні: 10 з 10 Членів Експертної ради роботодавців. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд та обговорення навчальних планів підготовки студентів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» ОС «бакалавр».  

2. Обговорення розробки освітньо-професійної програми «Медичне право». 

3. Обговорення переліку дисциплін циклу загальної підготовки за вибором 

студентів у 2018-2019 н.р. 

4. Обговорення доцільності проведення для студентів за сприяння Ради 

роботодавців відвідувальних заходів до державних органів виконавчої та судової 

гілки влади.         

5. Проведення роботи по інформуванню студентської громади юридичного 

факультету про оголошені конкурси, гранти інші заходи, що направлені на 

виявлення творчої та перспективної молоді у галузі юриспруденції та суміжних 

галузей.           

6. Узгодження часу та дати наступного засідання Експертної ради 

роботодавців. 

           

1. Розгляд та обговорення навчальних планів підготовки студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» ОС «бакалавр». 

 

СЛУХАЛИ: 

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

який поінформував членів про зміст навчальних планів підготовки студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» ОС «бакалавр». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумдУ затвердити навчальні плани 

підготовки студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» 

ОС «бакалавр». 

 

 

 



 

2. Обговорення розробки освітньо-професійної програми «Медичне 

право». 

 

СЛУХАЛИ: 

  Голову Експертної ради роботодавців  Грека Михайла Васильовича, який 

поінформував, що у зв’язку з початком медичної реформи,  актуальністю питань 

медичного права, з метою розвитку, розширення та збільшення зацікавленості 

абітурієнтів та роботодавців ННІ права Сумського державного університету 

пропонується створити освітньо-професійну програму «Медичне право»  на 

основі взаємодії та комплексної співпраці з роботодавцями. 

 

Розробка освітньо-професійної програми «Медичне право» - це дуже 

важливе питання і це необхідно зробити у найближчі терміни. Він також зазначив, 

що на даний час якісних спеціалістів з медичного права бракує. А тому, це є 

необхідним не лише для Сумського державного університету, а й для України. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Ради адвокатів в Сумській області – Ковальову Олександру 

Михайлівну, яка з практичної точки зору зазначила, що в рамках реформи 

постійно з’являються спірні питання зі сторони пацієнтів та лікарів, які досить 

часто вирішуються в судовому порядку. Оскільки адвокатів з питань медичного 

права досить мало, то розробка освітньо-професійної програми «Медичне право» 

дасть змогу збільшити кількість дипломованих фахівців з даної сфери. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Грек М. В. з пропозицією розробки освітньо-професійної програми 

«Медичне право» кафедрою АГПФЕБ ННІ права СумДУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати кафедрі АГПФЕБ ННІ права СумДУ розробити освітньо-

професійну програму «Медичне право». 

 

 

 

3. Обговорення переліку дисциплін циклу загальної підготовки за вибором 

студентів у 2018-2019 н.р. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Бондаря Сергія Олександровича, який довів до відома присутніх 

вимоги щодо формування переліку дисциплін циклу загальної підготовки за 

вибором студентів у 2018-2019 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

 



Рекомендувати Раді з якості ННІ права СумДУ при затвердженні переліку 

дисциплін циклу загальної підготовки за вибором студентів у 2019-2020 н.р. 

розглянути пропозиції кафедр щодо запропонованих дисциплін. 

 

4. Обговорення доцільності проведення для студентів за сприяння Ради 

роботодавців відвідувальних заходів до державних органів виконавчої, 

законодавчої та судової гілки влади. 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Чернобая Олега Івановича, який зазначив, що з метою поглиблення 

теоретичної та практичної підготовки студентів доцільним є проведення для них 

за сприяння Ради роботодавців відвідувальних заходів до державних органів 

виконавчої, законодавчої та судової гілки влади. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Проводити для студентів за сприяння Ради роботодавців відвідувальні 

заходи до державних органів виконавчої, законодавчої та судової гілки влади. 

 

5. Проведення роботи по інформуванню студентської громади ННІ 

права СумДУ про оголошені конкурси, гранти, інші заходи. 

 

СЛУХАЛИ: 

К.ю.н. Петренка Ігоря Вячеславовича, який зазначив, що з метою виявлення 

творчої та перспективної молоді у галузі юриспруденції доцільним є 

інформування про оголошені конкурси, гранти, інші заходи. Зокрема, зазначене 

стосується академічної мобільності студентів, участь у міжнародних грантових 

проектах якої надає можливість безпосереднього контакту із представниками 

міжнародних служб та департаментів європейських університетів. 

УХВАЛИЛИ: 

Проводити постійне інформуванню студентської громади ННІ права СумДУ 

про оголошені конкурси, гранти, інші заходи. 

 

6. 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 7 червня 2019 р. о 15.00. 

УХВАЛИЛИ: 

Провести наступне засідання Експертної ради роботодавців 7 червня 2019 р. 

о 15.00. 

 

Голова Експертної ради        М.В. Грек 

 

Секретар Експертної ради       В.С. Шапіро 


