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ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ 

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 

(за результатами 2020-го року) 

 

Карантинні обмеження 2020-го року стали викликами перед усіма 

учасниками освітнього процесу, що вимагали якісно нового підходу до 

процесів координації наукової роботи студентів. Важливим елементом якості 

вищої та фахової передвищої освіти є рівень залучення адміністрації 

Коледжу, викладачів та студентів до науково-дослідної діяльності. Тому 

основним завданням став сталий процес спільного пошуку інноваційних 

механізмів підтримання науково-практичної діяльності студентів під час 

дистанційного освітнього процесу.  

Протягом 2020 року в Коледжі зосереджено увагу на наступних заходах 

науково-дослідного спрямування: 

 Здійснено реінжиніринг діяльності Наукового товариства студентів 

(далі НТС). Проведено низку організаційних та технологічних змін, які були 

спрямовані на мобілізацію усіх наявних та доступних ресурсів та моделей 

для підтримки зацікавленості студентів до науково-практичних заходів. 

Telegram канал НТС та офіційний сайт Коледжу (www.fpk.in.ua) є 

головними засобами комунікації. На цих ресурсах постійно оновлюється 

інформація з приводу запланованих заходів, цікавих освітніх проектів та 

моніторингу грантових програм. Канал існує для поширення актуальної 

інформації з приводу діяльності НТС та залученню студентів Коледжу до 

наукової роботи, допомоги у пошуку наукових керівників та тем для 

дослідження актуальних питань права та економіки.  

 Щомісячно відбуваються засідання гуртка Наукового товариства 

студентів. У звітньому періоді було проведено 6 онлайн засідань НТС у 

ZOOM. Розроблено презентації з актуальних тем для молодих науковців 

(«Що таке наукові тези та навіщо вони потрібні?», «Академічні можливості 

для студентів» та ін.) 
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 За результатами науково-практичної студентської 

конференції «Актуальні питання права та економіки: сучасність і 

перспективи розвитку» Фінансово-правового коледжу надруковано збірник 

тез конференції. Не зважаючи на дистанційний формат проведення заходу, 

збірник 2020-го року став рекордним за кількістю поданих тез (222 сторінки).  

 Фінансово-правовий коледж долучився до освітньої онлайн платформи 

Coursera for Campus. Coursera запропонувала всім закладам освіти світу, яких 

торкнувся карантин, безкоштовний доступ до своїх курсів через платформу. 

Йдеться про понад 3 800 курсів та 400 спеціалізацій, які після налаштування 

доступу будуть доступні студентам Коледжу.  

 198 студентів Коледжу залучені до науково-дослідної роботи та роботи 

у Науковому товаристві студентів (кожен 5-й студент денної форми 

навчання є членом НТС Коледжу).  

 Серед студентів Коледжу (членів НТС) є учасники Малої Академії 

Наук (Рябова Адела) та амбассадор Національної ради дітей та молоді 

(Гаращук Дарина). Відбувається співпраця з громадськими та молодіжними 

організаціями, шляхом участі студентів Коледжу в їх освітніх проектах та 

програмах. 

 Протягом 2020 року члени НТС беруть участь у проєкті д.ю.н.,проф. 

Безклубого І.А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка) «Юридичні ризики в місті» (презентація результатів запланована 

на 1 півріччя 2020 р.). 

 Фінансово-правовий коледж продовжує співпрацю Erasmus +. Це 

відкриває можливості співпраці у напрямку міжнародного співробітництва за 

програмами: академічної мобільності для викладачів та студентів закладів 

вищої освіти; розвитку потенціалу вищої освіти; проектів співпраці та обміну 

успішними практиками між закладами вищої освіти Європи та України.  

 Третій рік поспіль здійснюється співробітництво з Київським міським 

осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація 

Студентів Права ELSA Україна». Співпраця та партнерство здійснюється у 
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сфері науково – дослідної, інформаційної, експертної та видавничої 

діяльності у галузі правознавства з метою сприяння розвитку студентських 

правничих ініціатив і розвитку правничої освіти. 

 Члени НТС взяли участь у National Anticorruption MCC (Національний 

муткорт з антикорупційного права), організатор ELSA Kyiv. Суддями 

виступили Станіслав Борис (адвокат, керівник проектів Практики безпеки 

бізнесу АО Juscutum, Олексій Задоєнко – адвокат, старший юрист АО 

Arzinger, к.ю.н.), Володимир Рудниченко (адвокат, молодший партнер та 

керівник Практики безпеки бізнесу АО Juscutum,  радник міністра юстиції 

України), Артем Крикун-Труш (адвокат, юрист міжнародної юридичної 

компанії DLA Piper Ukraine з офісами у 40 юрисдикціях світу, експерт 

Національної асоціації адвокатів України) та ін. 

 Студенти Коледжу відвідали зустріч з Євгенієм Черняком (успішним 

бізнесменом, ТОР-100 Forbes, бізнес спікером та ведучим каналу BIG money). 

Захід організовано економічним факультетом Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

 Члени НТС Коледжу відвідали чергове відкрите засідання формату 

Нарадча PRO Комітету судової практики Асоціації адвокатів 

України. Модератором заходу виступив Oleg Malinevskiy (партнер EQUITY 

Law Firm, Голова Комітету з судової практики ААУ). 

 Відбулась просвітницька лекція в Освітньому центрі Верховної Ради 

України. Центр є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради 

України та результатом співпраці Апарату ВР з Програмою USAID "РАДА: 

відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське 

представництво", яка виконується Фондом Східна Європа і реалізується за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Діяльність 

центру пов'язана з просвітницькими заходами з основ 

парламентаризму. Студенти Коледжу мали змогу ознайомитись з діяльністю 

Верховної Ради за допомогою тематичної лекції та відчути себе справжніми 
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парламентарями – дебатували за законопроект з питань використання 

гаджетів у загальноосвітніх закладах освіти.  

 Члени НТС перемогли у конкурсі від юридичної компанії Gracers Law 

Firm (розіграш Адвокатських монополій, лімітованих ігор для справжніх 

знавців юридичного ринку України). Потрібно було надати відповіді 

на  питання не тільки про гру, а й про її автора-винахідника, про захист 

авторського права та нестандартних рекордів, пов'язаних з грою.  

 Студенти Коледжу проходять курси англійською мовою на платформі  

Prometeus та HELP (Тут можна знайти, наприклад Словник термінів – 

Глосарій до Європейської Конвенції з Прав Людини. Глосарій сприяє 

використанню правильної термінології юридичними професіоналами держав-

членів Ради Європи у своїй діяльності, а також допомагає краще розуміти 

значення рішень ЄСПЛ). 

 Проведено зустрічі резидентом Американського дому у Києві Клер 

Менінг. Зустрічі відбулись в рамках проекту English speaking club FPK  на 

платформі  Microsoft Teams, що значно розширює можливості спілкування 

онлайн для великої аудиторії. Завдяки інтерактивним вправам студенти мали 

змогу дискутувати на задану тематику, опановувати нові граматичні 

конструкції та отримати новий досвід у професійній англійській мові. 

 За підтримки членів НТС та Студентського парламенту проведено 

практичне заняття з дисципліни «Криміналістика» на тему: «Складання план-

схеми огляду місця події при виявленні трупа». Симуляція огляду місця події 

– це практичний захід, спрямований на засвоєння криміналістичної теорії на 

практиці, вмінні застосовувати відповідні криміналістичні засоби та підходи. 

Такий формат дає змогу візуалізувати лекційний матеріал для його кращого 

засвоєння.  

Серед основних підсумків участі студентів Коледжу у 

міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах 

можна виокремити наступні: 
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 Студенти Коледжу напряму підготовки 081 «Право» та 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» взяли участь у науково-практичній 

студентській конференції Фінансово-правового коледжу «Актуальні питання 

права та економіки: сучасність і перспективи розвитку». 

 Студенти економічного факультету, напрям підготовки 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» взяли участь у міжнародній науково-

практичній конференції «Шевченківська весна 2020. Сучасні виклики для 

економіки», що відбулась на базі економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

 Студенти юридичного факультету, напрям підготовки 081 «Право» 

взяли участь у науково-практичній конференції (тренінгу) «Модель 

Організації Об’єднаних Націй», з приводу актуальних питань діяльності 

ООН, кібербезпеки та воєнної кібернетики.  

 З нагоди святкуванню 70-ої річниці Європейського Союзу члени НТС 

долучились до онлайн конференції Ради Європи. Конференція з питань 

захисту прав людини для юристів (HELP) була зосереджена на Європейській 

конвенції про права людини та на найбільш актуальних курсах HELP у 

критичний час.  

Серед основних досягнень членів наукового товариства студентів 

можна виділити наступні:  
 

 Дарина Гаращук, студентка 2 курсу спеціальності «Право», взяла 

участь в розробці освітнього курсу для молоді та підлітків разом з 

організацією "Національна рада дітей та молоді". Мета - підвищення 

обізнаності молоді в таких темах, як: фінансова грамотність, лідерство, 

стосунки тощо. Назва "Y1317" має сенс: Y - youth - молодь, а 13-17 - це вік 

учасників.   

 Адела Рябова, студентка 2 курсу спеціальності «Право», посіла призове 

місце на Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт Малої академії 

наук України, а також прийняла участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції учнівської та студентської молоді.  
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 Ангеліна Духота, студентка 2 курсу спеціальності «Право», успішно 

завершила Бізнес школу Київського університету імені Тараса Шевченка та 

увійшла в ТОП-10 найкращих студентів. 

 Ілона Лисенко, студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування», пройшла курс трудового права на базі організації 

"Human Rights for Legal Professionals" (Сounce of Europe). 

 Оксана Огієнко, студентка 2 курсу спеціальності «Право», стала 

активісткою ГО "Українські студенти за свободу" і пройшла їхній курс із 

лібертаріанства "Свобода 101". 

  Наталія Звенигорецька, студентка 1 курсу спеціальності «Право», 

успішно закінчила курси журналістики на базі Національного університету 

«Острозька академія».  

 Марія Голубицька, студентка 3 курсу спеціальності «Право», 

проходила курси «Мистецтво публічних виступів», під час якого 

обговорювались питання як відчувати себе під час публічного виступу, як 

навчитися правильно розмовляти з певною аудиторією та ін. Окрім того вона 

взяла участь у курсі «Ефективність інтернет-маркетингу»,  та дізналась як 

досягати кращих результатів використовуючи веб-аналітику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


