
Звіт з наукової роботи

За результатами 2020-2021 навчального року

«Фінансово-правовий коледж»





Мета діяльності Коледжу – поширювати нові 

знання у правовій та економічній сфері, 

формувати високопрофесійну спільноту молодих 

фахівців з самостійним мисленням, забезпечувати 

сприятливе середовище для виховання наукових 

та дослідницьких навичок у студентів. 



«Фінансово-правовий коледж» - заклад 

вищої освіти, що вже 27 років здійснює

освітню діяльність, яка забезпечує 

підготовку фахівців у юридичній та 

економічній сферах і відповідає прийнятим 

державним стандартам у галузі вищої 

освіти. 



Протягом 2021 року в 

Фінансово-правовому 

коледжі зосереджено 

увагу на наступних 

заходах науково-

дослідного 

спрямування, які можна 

умовно розділити на 

наступні напрямки:

 Участь студентів у 

міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях, 

круглих столах та заходах 

практичного спрямування.

 Співпраця Коледжу з 

громадськими та 

студентськими організаціями, 

професійними спілками. 

Підписання меморандумів та  

договорів про співпрацю.

 Участь студентів в онлайн та 

оф-лайн лекціях, курсах та 

майстер класах від провідних 

фахівців у правовій та 

економічній сфері.

 Наукові та освітні проєкти, 

участь студентів та 

викладачів  у воркшопах та 

тренінгах.

 Інші заходи науково-

дослідного спрямування.



16 квітня 2021 року 

відбулась V щорічна 

науково-практична 

конференція

Фінансово-правового

коледжу







У квітні студенти 

Коледжу взяли участь у 

всеукраїнській науково-

практичній конференції

«Тенденції розвитку 

науки трудового права 

та права соціального 

забезпечення»



У березні 2021 р. 

студенти Коледжу 

взяли участь у ХІХ 

міжнародній науково-

практичній 

конференції студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених

"Шевченківська 

весна 2021. 

Економіка. На 

шляху до сталого 

розвитку"





Студенти відвідали 

«Міжнародний 

економічний Forum

EFBM 2.0 Зміни. 

Адаптація. Нова 

економіка», що проходив 

на економічному 

факультеті Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка та День кар’єри 

за участі партнерів 

Форуму. 



У листопаді 2021 року студенти Коледжу відвідали 

конференцію з медичного права ELSA Kyiv –

"Вакцинація - безпечне життя чи дискримінація?"



27 жовтня 2021 року голова 

наукового товариства студентів

Коледжу Гладуш Іван відвідав

круглий стіл Асоціації

Адвокатів України 

«Проблемні питання 

допустимості електронних 

доказів у досудовому слідстві 

та судовому розгляді»





За результатами 2021 року Коледж 

закріпив співпрацю з багатьма 

громадськими та молодіжними 

організаціями, заключивши договори 

про співпрацю



Між Коледжем та 

Київським 

міським осередком 

Всеукраїнської 

громадської 

організації 

«Європейська 

Асоціація 

Студентів Права 

ELSA Україна»

Європейська Асоціація Студентів Права Україна (ELSA 

Ukraine) — національний осередок в Україні найбільшої у 

світі організації, яка об'єднує студентів-правників та 

молодих юристів в Україні. ELSA налічує більш ніж 50 000 

студентів права та молодих правників у 300 університетах в 

44 країнах Європи, серед яких тепер і студенти Фінансово-

правового коледжу.



Між 

Коледжем та 

ГО «Ротари

клуб Київ 

інтернешнал» 

підписано 

Меморандум 

про співпрацю



.

У грудні 2021 року 

між Всеукраїнською 

громадською 

організацією 

«Асоціація 

адвокатів 

України» та 

Коледжем 

підписано 

Меморандум про 

співпрацю



Коледж у 2021 

році став 

учасником

GLOBAL 

MONEY WEEK 

2021.

Студенти взяли 

участь у 

онлайн заходах 

Національного 

банку для 

студентів 



Студенти взяли участь в онлайн та 

оф-лайн лекціях, курсах та майстер класах від провідних 

фахівців у правовій та фінансово-економічній сфері



Тренінг для викладачів 

Коледжу щодо використання 

навчальної онлайн платформи

Онлайн платформа Коледжу – унікальне

віртуальне середовище, яке допоможе

комфортно і якісно організувати

дистанційне навчання у другому семестрі

2020/2021 навчального року



Майстер-клас від 

Яни Собко

«LEGAL WRITING 

– вчимось писати 

просто»



Онлайн лекція «Право на 

безпечне для життя та 

здоров'я довкілля» від 

Департаменту 

моніторингу 

економічних прав 

Офісу Уповноваженого 

Верховної Ради України 

з прав людини. 





Практичне заняття з дисципліни «Криміналістика» на тему: 

«Складання план-схеми огляду місця події при виявленні трупа» 

для студентів 4-го курсу спеціальності 081 Право, ОС «бакалавр»



Mental Health for 

Ukraine (MH4U) -

тренінг з основ 

психічного здоров'я для 

студентів другого курсу 

ОПС фаховий 

молодший бакалавр 

спеціальності 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування»



Лекція професора права 

Філіпа Сендса «Злочин і кара. 

Голокост і формування 

сучасної системи 

міжнародного правосуддя» 

в кінолекційному залі 

Національного музею історії 

України у Другій світовій 

війні до 80-х роковин трагедії 

Бабиного Яру



Освітній проект Іtalents 2021, 
організованого юридичною 

компанією Integrites. Спікери 
розповідали лайфхаки про те, як 
будувати кар’єру у сфері права, 

тонкощі податкового та 
банківського права та ін. 

Онлайн зустріч студентів Коледжу з 
президентом 

Європейської асоціації студентів 
права - ELSA Kyiv Качуровською 

Анастасією та генеральним 
секретарем Андрієм 

Крошко (European Law Students’ 
Association)



Студенти прослухали лекцію від фахівця у 

сфері фінансів та корпоративного 

управління - Дмитра Вінніка

У День української мови та писемності, 

відбувся 21-й Всеукраїнський 

радіодиктант національної єдності 



Студенти 

юридичного 

факультету Коледжу 

відвідали онлайн 

лекцію "Від 

помічника до 

юриста, або як стати 

невід'ємною 

частиною команди" 

яку провели радник 

EQUITY Law firm 

Андрій Іванів та 

юрист Тарас Шокало 



Відбувся майстер-

клас від UNBA 

NextGen на теми: 

«Від пошуку роботи 

до набору штату. 

Власний досвід» та 

«Резюме як ключ до 

бажаної позиції у 

компанії: як підібрати 

його правильно?»



Учасники English 

Speaking Club Коледжу 

долучилися до вебінару 

від Інституту права 

Київського 

національного 

університету ім. Т. 

Шевченка “General 

Introduction to the ELI-

Unidroit Model Rules of 

European Civil 

Procedure: Main Idea, 

Scope and History of 

Creation”



Студенти Коледжу взяли 

участь у Школі кар’єрного 

розвитку (Інститут права 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка). Спікером 

заходу та тренером 

виступила Катерина 

Заславська (директор 

Київського офісу ILF, 

експертка з побудови HR-

системи, кар'єрний коуч). 



Студенти юридичного 

факультету Коледжу, в рамках 

проєкту Національний 

тиждень молоді в компаніях 

“Job Shadowing Week”, 

відвідали офіс юридичної 

компанії

EVERLEGAL - це 

незалежна українська 

юридична фірма із 

секторальним фокусом. 

Компанія, заснована у 2015 

році, сьогодні об'єднує 50 

юристів та входить у ТОП-15 

юридичних фірм України. 

https://www.facebook.com/events/282711933742478/?__cft__%5B0%5D=AZWvOGnaWnqvC3E9UH43rEsjxEVFd1eUBcn_-SNqXi84XHTBdB0zizJZtpn2cy5Lw3iwIJVk2fqMW6gRPwvgu_ihusnQAYgEJl4kXybp2bHp6XqRL3IpxGrPbzU69k_33IVXo5np0p1zJVu_sHE3sHRF&__tn__=-UK-R


• Студенти долучились до онлайн курсу з основ парламентаризму від Освітнього Центру

Верховної Ради України.

• Студенти юридичного факультету прийняли участь у заході від Elsa Kyiv "Legal Desing get

together"

• В рамках стажування в міжнародній молодіжній волонтерські організації AIESEC студенти

Коледжу прийняла участь у World largest lessons - захід за підтримки Unisef, на якому провели

урок екологічної свідомості українським школярам та стали амбасадорами ініціативи Global

teacher prize.

• Були залучені до всеукраїнського молодіжного форуму Національної ради дітей та молоді

«Лідерство. Натхнення. Fun” за участі Президента України.

• Студенти брали участь у проєктах з такими організаціями, як: Асоціація міст України; Німецьке

товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH; Lumos (міжнародна неурядова

благодійна організація створена Д. К. Роулінг) та ін.

• Взяли участь у UGEN Challenge Audit





• Коледж провів онлайн-конкурс для творчої молоді «Лесиними стежками». До участі в конкурсі

були запрошені всі здобувачі освіти Коледжу. Визначення переможців відбулось у таких

номінаціях: «Декламація», «Інсценізація», «Аудіовізуальний твір», «Вокал», «Творча».

• Студенти були запрошені до участі у освітньому проєкті Представництва Європейського

Союзу в Україні. Це чудова нагода дізнатись більше про ЄС. Їхніми лекторами були провідні

українські та європейські спеціалісти.

• Cтуденти взяли участь у онлайн вікторини з нагоди святкування Міжнародного дня прав

людини, під час якої учасники та учасниці позмагались у своїх знаннях з прав людини в ЄС,

Україні та й в цілому світу





• Відбулись консультативні зустрічі зі вступу в магістратуру 2021 року.

• У Коледжі проведено практичне заняття з конституційного права України. Студенти 2

курсу ОС «бакалавр» та 3 курсу ОКР «молодший спеціаліст» взяли участь у моделюванні

засідання Комітету Верховної Ради України. Дякуємо співробітникам Освітнього центру

Верховної Ради України за модерацію заходу керівниці Центру Марині Терещук.

• Cтуденти економічного факультету Коледжу відвідали перший центр для студентів і

майбутніх підприємців ДІЯ.Бізнес Київського національного університету імені Тараса

Шевченка, створеного за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

• Учасники освітнього процесу взяли участь у щорічній онлайн-Євровікторині для студентів

від Представництва Європейського Союзу.




