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ВСТУП 

 
 

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

(далі 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. 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Положення про фахову передвищу освіту», Статуту 

Коледжу, «Положення про організацію освітнього процесу», «Положення 

про структурний підрозділ – Фаховий коледж з підготовки фахового 

молодшого бакалавра» з метою вдосконалення навчального процесу по 

реалізації законодавства про освіту і впровадження системи ступеневої 

безперервної підготовки фахівців структурні підрозділи Коледжу 

забезпечують навчально-виховний процес та соціально-побутові потреби 

студентів та працівників Коледжу. 

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за 2 спеціальностями: 072 

Фінанси, банківська справа та страхування та 081 Право. У межах цих 

спеціальностей освітній процес відбувається за освітніми програмами 

бакалаврів та освітньо-професійними програмами підготовки молодших 

спеціалістів (до останнього випуску) та фахових молодших бакалаврів з 

наданням повної загальної середньої освіти. 

Головною метою освітньої діяльності Коледжу є підготовка 

конкурентоздатних фахівців, які поєднують у собі професійні знання, ділові 

якості, здатність вирішувати проблеми галузі, мають високий рівень духовної 

та моральної культури, громадянської свідомості, а також поширення нових 

знаннь у правовій та економічній сфері, формування високопрофесійної 

спільноти молодих фахівців з самостійним мисленням, забезпечення 

сприятливого середовища для виховання наукових та дослідницьких навичок 

у студентів. 
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Останні роки у Коледжі продовжується запровадження норм оновлених 

редакцій законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», у т.ч.: 

• продовжується запровадження компонентів внутрішньої системи 

забезпечення якості та інструментів, що забезпечують прозорість 

освітньої діяльності та прийняття необхідних рішень; 

• удосконалюються та системно запроваджуються інструменти 

зворотнього зв’язку учасниками освітнього процесу, випускниками та 

роботодавцями; 

• розширюється застосування технологій зовнішнього незалежного 

оцінювання й технологій дистанційного оцінювання. 

У Коледжі запроваджено перелік заходів щодо забезпечення виконання 

Стратегічного плану розвитку Фінансово-правового коледжу на 2020-2025 

рр. Завдяки виконанню зазначених заходів у цілому в Коледжі підвищився 

рівень відповідальності та виконавчої дисципліни, особливо серед керівного 

складу підрозділів. Кадрова політика набула ще більшої стабільності та 

прогнозованості. 

Підтвердженням високих здобутків Коледжу є: 

1) високі місця у всеукраїнських рейтингах коледжів. 

2) Фінансово-правовий колледж - перший коледж в Україні, який 

зареєстрував в Міністерсві юстиції 2 фахові видання в галузі економіки та 

права. 

3) потужний викладацький склад – в освітньому процесі беруть участь 89 

викладачів, серед яких – 20 доктор наук, 60 кандидатів наук та 9 викладачів 

вищої категорії; 

4) висока оцінка ефективної наукової роботи науково-педагогічних 

працівників Коледжу є показники баз даних Scopus, Web of Science Core 

Collection, а також інші публікації у вітчизняних фахових виданнях. 

5) найбільші серед українських коледжів обсяги наукових досліджень. У 

2021/22 навчальному році в Коледжі освітній процес і науково-дослідницьку 

діяльність забезпечують: 
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▪ 2 факультети: економічний та юридичний. 

▪ структурний підрозділ: фаховий коледж. 

У Коледжі також функціонує психологічна служба. 

Станом на 24.12.2021 за всіма рівнями фахової передвищої і вищої 

освіти в Коледжі навчалось понад 1200 осіб: 

▪ майже 500 – за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста та фахового молодшого бакалавра; 

▪ понад же 450 – за освітніми рівнями (ступенями) бакалавра за денною 

формою навчання; 

▪ понад 200 – за освітніми рівнями (ступенями) бакалавра за заочною 

формою навчання; 

Освітні, освітньо-професійні програми спрямовано на: 

• здобуття особами, що навчаються, фахової передвищої і вищої 

освіти; 

• підготовки до складання іспитів ДПА та ЗНО; 

• отримання професійних компетентностей та практичних навичок; 

• надання мотивації щодо продовження навчання і здобуття вищих 

рівнів освіти; 

• працевлаштування студентів та випускників. 
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1. ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 
 

Вчена рада Приватного вищого навчального закладу «Фінансово- 

правовий коледж» – це колегіальний орган управління, утворений для 

розгляду найважливіших питань діяльності Коледжу. 

У 2021 році відбулося 11 чергових і 8 позачергових засідань Вченої 

ради Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

(далі – Коледжу, на яких обговорювались і приймались рішення щодо 

важливих питань, зокрема організації освітнього процесу, кадрового складу, 

міжнародного співробітництва, перспектив розвитку, в тому числі вступної 

компанії, наукової і фінансово-господарської діяльності Коледжу. 

У 2021 році Вчена рада розглянула і затвердила: 

 Положення про розрахунок кількості науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж». 

 зміни до Положення про електронну бібліотеку Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

 зміни до Положення про організацію освітнього процесу Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

 зміни до Положення про практичну підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіту Приватного вищого навчального закладу «Фінансово- 

правовий коледж» 

 зміни до Правил прийому до Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж» у 2021 році. 

 Правила прийому на навчання до Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж» у 2022 році. 

Протягом звітного періоду Вчена рада розглядала й ухвалювала 

актуальні питання життєдіяльності Коледжу, зокрема: 

 структуру Приватного вищого навчального закладу «Фінансово- 

правовий коледж» 
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 форми документів про вищу освіту Коледжу. 

 звіти науково-дослідних робіт Коледжу. 

 нормативи кількості студентів на одну штатну посаду науково- 

педагогічного та педагогічного працівника Коледжу за окремими 

спеціальностями. 

 нові описи освітніх програм, зміни до описів освітніх програм, зміни 

груп забезпечення освітньо-наукових програм. 

 фінансовий план Коледжу на 2022 рік. 

 нову редакцію Статуту Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж». 

Упродовж 2021 року на підставі рішень Вченої ради Коледжу було 

укладено 69 контрактів з науково-педагогічними працівниками після 

проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. 

Рішення, які приймалися на засіданнях Вченої ради, – ухвали, положення 

(після введення їх в дію наказом директора) та інша важлива інформація про 

роботу Вченої ради регулярно та вчасно розміщуються на сайті Коледжу: 

https://fpk.in.ua/. 
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2. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

2.1. Загальні відомості та досягнення 

Освітня діяльність Коледжу базується на принципах: гуманності та 

демократичності, доступності та прозорості здобуття фахової передвищої та 

вищої освіти, збереженні і розвитку досягнень і традицій української освіти, 

якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості 

технологій навчання), задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх 

інтересів, здібностей та потреб суспільства, формування національних і 

загальнолюдських цінностей. 

Згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» було провакциновано 100% науково- 

педагогічного, педагогічного складу та всіх співробітників Коледжу. 

За звітний період освітній процес відбувався згідно із затвердженими 

навчальними планами, які протягом року реалізовані в повному обсязі. 

Освітні програми забезпечені варіативними компонентами, які погоджені та 

затверджені у встановленому порядку. 

На основі освітніх та освітньо-професійних програм розроблені робочі 

навчальні програми для всіх дисциплін та завершується, розробка силабусів. 

За структурою і співвідношенням навчального часу вони повністю 

відповідають вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України. 

Одним із факторів, що впливає на якість освітнього процесу в сучасних 

умовах, особливо за карантинних обмежень, коли дистанційна форма стала 

домінуючою, є застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

проведенні навчальних занять, організації самостійної роботи, підготовці 

навчально-методичного забезпечення. І тому у Коледжі продовжується 

робота щодо удосконалення дистанційних технологій навчання та організації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text
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зворотного зв’язку: викладач-студент, що дає можливість застосовувати 

форму дистанційного навчання на рівні зі стаціонарною. 

Із запровадження карантинних обмежень освітній процес у Коледжі 

здійснюється з використанням дистанційних технологій, а також змішаної 

форми навчання. 100% викладачів Коледжу перейшли на новий формат 

роботи. Так, в навчальному процесі успішно використовуються програми 

«ZOOM», «Google-met», «Вайбер», навчальні сервіси «Classroom». На 

допомогу студентам були створені методичні рекомендації щодо роботи із 

зазначеними програмами та сервісами, інформацію щодо них розміщено в 

електронному кабінеті. Дана інформація розміщена на сайті і знаходиться у 

вільному доступі. Розширено сферу застосування інформаційно- 

комунікаційних технологій, шляхом створення власних електронних 

посібників, електронних презентацій, тестів, портфоліо, навчальних 

відеофільмів. 

Коледж має всі необхідні нормативні та науково-методичні документи, 

які визначають зміст підготовки фахівців. У Коледжі успішно діє система 

організації освітнього процесу та контролю за дотриманням його змісту. Ці 

питання постійно обговорюються на засіданнях кафедр. Для чіткої 

організації освітньо-виховної роботи в Коледжі щорічно складається річний 

графік освітнього процесу й розклад занять, що забезпечує виконання 

навчального плану в повному обсязі. Зміст підготовки фахівців у Коледжі 

відповідає державним стандартам, потребам регіонального та державного 

ринку праці, вирішує питання неперервності та ступеневості підготовки 

фахівців. 

У 2021 року навчальний процес для першого курсу ОС «бакалавр» та 

для перших та других курсів освітнього-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра та третього курсів ОКР молодший спеціаліст 

здійснювались у аудиторному, змішаному та дистанційних формах. 

Продовжено використання зміщеного графіка дзвінків, що дало змогу 

мінімізувати контакти здобувачів освіти. За сприятливих погодних умов 

більшість занять проводились в еко-аудиторія. За звітний період було 
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облаштовано 3 стаціонарних і 4 мобільних еко-аудиторії на подвір’ї та 

парковій зоні Коледжу. Як показав досвід, студенти груп, які навчались в 

еко-аудиторіях не так часто хворіли респіраторними захворюваннями. Цей 

досвід Коледж активно продовжує інтегрувати у навчальний процес. 

У зв’язку зі збільшенням контингенту здобувачів освіти у Коледжі 

розширено викладацький склад. Загальна кількість викладачів складає 89 

осіб. 

 

Діаграма 2.1. Викладацький склад Коледжу 

Коледж успішно організував вакцинацію викладачів навчального 

закладу у 2021 р., що склало 100 % загального штату. Це дало можливість 

проводити заняття в аудиторному форматі для відповідної вікової категорії 

студентів. Педагогічна майстерність викладачів відшліфовується на 

методичних семінарах, наукових конференціях, курсах підвищення 

кваліфікації, атестації, стажуванні в наукових установах, на кафедрах 

закладів вищої освіти та на передових підприємствах. 

У зв’язку із збільшенням контингенту студентів заклад вищої освіти 

відкрив 2 навчальний корпус Коледжу за адресою вул. Кірпи 2-А, де 

навчаються здобувачі 2 курсу ОПС «фаховий молодший бакалавр», 3 курсу 

ОКР «молодший спеціаліст», 1, 2, 3 та 4 курсів ОС «бакалавр» спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування та розташовані кафедра 

фінансів і кредиту та психологічна служба Коледжу. Нові аудиторії оснащені 

сучасними меблями, необхідним навчальним обладнанням та 

кондиціонерами. 

Викладацький склад Коледжу 

 

 
Доктори наук 

Кандидати наук 

Викладачі 
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Результати ДПА у формі 

ЗНО з математики за 2021 

р. 

 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Результати ДПА у формі 

ЗНО з історії України за 

2021 р. 

 
Високий рівень 

Достатній рівень 

Середній рівень 

 

На другому курсі підготовки 

фахового молодшого бакалавра у розклад 

навчальних занять уже третій20 рік 

поспіль введено безкоштовні курси 

підготовки до ЗНО з української мови, 

математики та історії України. Успішність 

студентів у складенні ДПА у формі ЗНО 

зростає щороку, тому введення таких курсів позитивно вплинуло на рівень 

знань та вмінь здобувачів освіти. 

Діаграми 2.2. Результати ДПА у формі ЗНО з української мови, 

математики та історії у 2021р. 

У лютому 2021 року студенти 3 курсу ОКР «молодший бакалавр» 

спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування і Право успішно 

пройшли навчальну практику у районних державних адміністраціях, 

Національній поліції України, Головному територіальному управлінні 

юстиції України, прокуратурі м. Києва, районних прокуратурах, фінансових, 

банківських та страхових компаніях. 

23 % студентів Коледжу свідомо обирають навчання на військовій 

кафедрі. З досягненням 18 річного віку, здобувачі Коледжу мають 

можливість навчатися у Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за програмою офіцера запасу. Навчання 

триває 2 роки, протягом яких студенти отримують спеціальні знання з 

навчальних    модулів:    «Військова    адміністрація»,    «Військове    право», 

«Військові   правоохоронні   органи   та   судова   система»,   «Міжнародне 

Результати ДПА у формі 

ЗНО з української мови за 

2021 р. 

 
Високий рівень 

 
Достатній 

рівень 

Середній рівень 
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Успішність складання підсумкової 

державної атестації студентів 

спеціальності 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

 

 

"відмінно" 

"добре" 

"задовільно" 

 

гуманітарне право», «Особливості військових злочинів», «Цивільно- 

військове співробітництво за стандартами НАТО» та ін., а по завершенню 

навчання - статус офіцера запасу. 

Під час атестації більшість випускників 2020–2021 навчального року 

показали належний рівень теоретичних і практичних знань зі спеціальності, 

уміння й навички їхнього застосування у процесі виконання конкретних 

наукових, юридичних, економічних та виробничих завдань. 

 

Діаграми 2.3. Успішність складання підсумкової атестації студентів 

спеціальності 081 «Право» та 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 

Успішність складання підсумкової атестації склала 100 %. 67 % 

випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

продовжити здобувати освітній 

ступінь    бакалавра    у    Фінансово- 

правовому коледжі. 

Забезпеченість навчально- 

методичного комплексу (друковані 

та електронні варіанти) складає 100 

%. Бібліотечний фонд за звітний 

період був поповнений паперовими 

та електронними підручниками та посібниками, зокрема, навчальна 

література з дисциплін конституційне право України, трудове право України, 

адміністративне право, українська мова за професійним спрямуванням та 

інші. У 2021 році читальний зал бібліотеки поповнився професійними 

фаховими періодичними виданнями: «Економіка України», «Фінанси 

Успішність складання підсумкової 

державної атестації студентів 

спеціальності 081 "Право" 

 

"відмінно" 

"добре 

"задовільно" 
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України», «Юридичний вісник України», юридичний журнал «Право 

України». Наступного року Коледж планує додатково збільшити обсяг 

періодичної фахової літератури за рахунок таких видань як «Інвестиції: 

практика та досвід», «Journal of European economy», «Економіка. Фінанси. 

Право», «Фінансовий контроль», «Юридична практика - професіонал». У 

2021 р. було завершено електронну бібліотеку Коледжу, яка є вільному 

доступі на сайті навчального закладу. 

 
 2.2. Прийом на навчання та результати вступної компанії 

Вступна кампанія 2020/21 навчального року відбувалася на підставі 

Умов прийому до закладів вищої освіти України, що затверджені МОН 

України, Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» та інших чинних нормативно-правових 

документів. 

Задля повного та якісного інформування майбутніх студентів Коледжу 

було розроблено зручні для користування та сприйняття витяги з правил 

прийому з приємною дизайнерською формою. 
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Вступна кампанія мала особливості, що пов'язані зі змінами у 

нормативних документах і ситуацією із розповсюдженням COVID-19. 

У 2021 році вступна кампанія у Фінансово-правовому коледжі пройшла 

прозоро та відкрито. Прийом вступників здійснювався на конкурсній основі 

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» та 

освітнім ступенем «бакалавр». 

Конкурсний відбір вступників на основі базової загальної середньої 

освіти здійснювався на І курс за результатами вступних випробувань з 

української мови та на вибір математики чи історії України, та на основі 

повної загальної середньої освіти за рейтингом на підставі результатів ЗНО 

або вступних іспитів з конкурсних предметів та середнього балу атестата. 

Списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів формувалися відповідно 

до конкурсного балу вступника. 

До Коледжу було подано: 

- на спеціальність 081 Право – 206 заяв (загальний конкурс – 2,06); 

- на спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування – 98 

заяв (загальний конкурс – 1,63). 

 

Діаграма 1.1 «Динаміка поданих заяв за останні три роки вступної 

кампанії» 

250 

200 

150 
081 Право 

100 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

50 

0 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 
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Станом на 01.01.2022 р. у Коледжі навчається 169 здобувачів освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (103 студентів спеціальності 081 

Право, 67 студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування), 400 здобувачів освітньо-професійного рівня фаховий 

молодший бакалавр (274 студенти спеціальності 081 Право, 126 студентів 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) та 432 

здобувачів освітнього рівня бакалавр (312 студенти спеціальності 081 Право, 

120 студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування) 

 
2.3. Практична підготовка здобувачів вищої та фахової перед вищої 

освіти 

Практика студентів Коледжу є невід’ємною складовою освітньо- 

професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів та 

бакалаврів. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих 

студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і 

умінь за відповідною галуззю знань. Практика відбувається за двома видами 

діяльності: навчальна та виробнича. 

У -2021 році практику пройшли 370 студентів (175 навчальна,195 

виробнича). 

 

Діаграма 2.3.1. Основні бази практик за спеціальністю 081 «Право» 

в 2021 році 

Районні суди міста Києва 

10 

9 Київська місцева прокуратура 

8 
Київський апеляційний суд 

7 

6 
Національна поліція міста Києва 

5 

4 Районні державні адміністрції 

3 

2 

1 

Управління нотаріату 
Центрального міжрегіонального 
управління Міністерства юстиці 
Інше 

0 
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Діаграма 2.3.2. Основні бази практик за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» в 2021 році 

 
 Співпраця Коледжу з громадськими та студентськими 

організаціями, професійними спілками. Підписання меморандумів та 

договорів про співпрацю: 

• У грудні 2021 року між Всеукраїнською громадською організацією 

«Асоціація адвокатів України» та Коледжем підписано Меморандум 

про співпрацю. Метою якого є обмін інформацією та досвідом, 

співпраця в межах відповідних функцій сторін, здійснення освітньої, 

наукової та практичної діяльності у сфері забезпечення верховенства 

права, розвитку адвокатури, захисту прав і свобод людини та 

громадянина на основі рівноправності, взаємної вигоди дотримання 

загальноприйнятих норм і принципів. 

• 22 листопада 2021 року між Коледжем та Київським міським 

осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська 

Асоціація Студентів Права ELSA Україна» ELSA Kyiv було підписано 

Договір про співробітництво. Це продовження нашої співпраці, що 

триває вже більше трьох років. 

АО КБ «ПриватБанк» 

10 
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8 Акціанерне товариство « 
УКРСИББАНК» 

7 

6 

5 

Управління нотаріату 
Центрального міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

4 
Головне управління 

3 Держгеокадастру у м. Києві 

2 

1 

0 

Державна установа «Центр 
пробації» 

https://www.facebook.com/ELSA.Kyiv/?__cft__%5B0%5D=AZXwd2t-txbmLq405Se2h1PV_7HqVV2ujsaHScE1wS6VyKas_y2m7ZUU6F4uQimzuEvVb8mUeasNWnza9Gti7Ft4ZsXJKan5p3jCWWyCDNXtrg&__tn__=kC%2CP-R
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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. 

При підписанні були обговорені майбутні спільні проекти та плани 

щодо проведення спільних заходів між Фінансово-правовим коледжом та 

ELSA. 

• 8 вересня 2021 року між Коледжем та Громадською Організацією 

«Ротари клуб Київ інтернешенал» підписано Меморандум про 

співпрацю. 

Це чудова нагода для студентів взаємовигідно та довгостроково брати 

участь у заходах від Rotary club. За меморандумом передбачене наступне 

співробітництво: надання волонтерів–ведучих для проведення ігор з 

фінансової освіти серед студентів; забезпечення відповідними комплектами 

ігор та правил їх проведення українською мовою; забезпечення якісного 

навчання та тренування навчання ведучих для ігор; спільна організація та 

участь у заходах щодо фінансової освіти студентів; залучення сторін до 

участі у спільних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих 

столів, нарад та інших заходів та ін. 

Місія проекту з фінансової грамотності: 

- Підняти рівень фінансової грамотності серед молодого населення 

України, навчити спільними зусиллями вирішувати фінансові 

виклики в соціумі; 

- Сформувати покоління українців, які вміють і знають як 

користуватися широким спектром фінансових інструментів, легко 

відкривають і розвивають свої бізнеси, стають підприємцями та 

інвесторами; 

- Дати усвідомлений вибір людям для переходу з квадрата "найнятого 

співробітника" в квадрати "самозайнятий", "бізнесмен", "інвестор" 

(Згідно квадрату Роберта Кіосакі); 
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- Прищепити навички спільного вирішення викликів, роботі в 

команді, взаємодопомоги; 

- Прищепити навички благодійності, вміння брати відповідальність за 

оточуючих, жертвувати ресурси на благодійність, в тому числі 

вендаумент для консолідованої допомоги. 

 
 2.5. Участь студентів в онлайн та оф-лайн лекціях, 

курсах та майстер класах від провідних фахівців у правовій та 

фінансово-економічній сфері: 

•  01 лютого 2021 року відбувся тренінг для викладачів Коледжу щодо 

використання навчальної онлайн платформи. 

На тренінгу викладачі познайомились з оновленими можливостями 

платформи, більш детально дізнались про її інструменти: створення та 

наповнення предметів, особливості кабінету викладача та журналу 

оцінювання. Онлайн платформа Коледжу – унікальне віртуальне середовище, 

яке допоможе комфортно і якісно організувати дистанційне навчання 

протягом навчального року. 

• 25 лютого 2021 року у Коледжі відбувся майстер-клас від Яни Собко 

«LEGAL WRITING – вчимось писати просто». Під час воркшопу 

студенти обговорили питання як скорочувати текст, що потрібно 

виділяти, чого потрібно уникати і якими можуть бути професії 

майбутнього. Яна Собко — юристка, головна редакторка юридичного 

видання «Loйер» дала декілька порад для студентів. 

• Студенти Коледжу та викладачі взяли участь у лекторії з фінансової 

грамотності «Гільдія фінансистів», що відбувся у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, організованого за 

підтримки викладачів економічного факультету. 

• З нагоди Дня довкілля 22 квітня 2021 року для студентів Коледжу 

проведено онлайн лекцію «Право на безпечне для життя та здоров'я 

довкілля» (zoom платформа), що відбулась за підтримки працівників 
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Департаменту моніторингу економічних прав Офісу Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

Спікери представили презентацію про загальні права та обов'язки 

громадян, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», а також стимулювання проявів активної 

громадянської позиції у цьому питанні. 

•  3 вересня 2021 року відбулось практичне заняття (в ігровому 

форматі) з дисципліни «Криміналістика» на тему: «Складання план- 

схеми огляду місця події при виявленні трупа» для студентів 4-го курсу 

спеціальності 081 Право, ОС «бакалавр». 

Студенти мали змогу відчути себе у ролі слідчого, судового експерта, 

криміналіста, кримінального фотографа та інших учасників кримінального 

процесу. Симуляція огляду місця події відбулась на внутрішньому дворі 

Коледжу. Студенти навчились складати процесуальні документи та 

дізнались, як застосовувати криміналістичну теорію на практиці із 

застосуванням відповідних засобів та підходів. 

• У рамках проєкту Mental Health for Ukraine (MH4U) було проведено 

тренінг з основ психічного здоров'я для студентів другого курсу ОПС 

фаховий молодший бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Під час тренінгу подискутували над тим, що таке психічне здоров'я. 

Розглянули основні та найпростіші способи піклування про психічне 

здоров’я. Окремої уваги приділили проблемі захисту від стресу та подолання 

стресових ситуацій. 

Також поговорили про сигнали надмірного виснаження та тривоги, які 

потребують уваги, та що робити, коли вплив стресових факторів є досить 

тривалим. На завершення тренінгу провели медитативну техніку релаксації. 

Під час вправи студенти мали змогу засвоїти швидкий та дієвий прийом 

виходу зі стресового стану та напруження. Зазначимо, що ВООЗ вважає, що 

"психічне здоров’я є основою якості життя, станом добробуту, в якому 
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людина здатна реалізовувати свій потенціал, долати щоденні стреси, 

ефективно й плідно працювати та робити внесок в життя своєї спільноти». 

Mental Health for Ukraine (MH4U) - Україно-Швейцарський проєкт, що 

за підтримки Міністерства охорони здоров’я України втілює програму 

підвищення рівня обізнаності українців про психічне здоров'я, в контексті 

стратегії вдосконалення системи охорони здоров'я та підтримки реформи 

української системи психічного здоров'я. 

• 30 вересня 2021 року студенти Коледжу відвідали лекцію 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. 

Професор Сендс – юрист-міжнародник з Великої Британії, директор 

Центру міжнародних судів і трибуналів, дослідник Голокосту, автор книги 

«Східно-Західна вулиця. Повернення до Львова» (2016 р.). Професор Сендс 

був учасником розглядів цілої низки справ Міжнародного суду ООН та 

Європейського суду з прав людини, зокрема щодо тяжких порушень 

міжнародного гуманітарного права в колишній Югославії, Іраку, Руанді та 

інших країнах. 

Під час лекції професор розповів про притягнення до відповідальності 

організаторів та виконавців Голокосту, зокрема історичне значення 

Нюрнберзького трибуналу. Саме на цьому процесі всесвітньо відомі юристи, 

випускники Львівського університету Рафаель Лемкін та Герш Лаутерпахт 

розробили поняття «геноцид» і «злочини проти людяності», які є 

фундаментальними в сучасній системі міжнародного правосуддя. 

• Протягом 2021 року студенти Коледжу брали участь у освітньому 

проекті 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. 

• 27 жовтня 2021 року відбулась онлайн зустріч студентів Коледжу з 

президентом Європейської асоціації студентів права - ELSA Kyiv 
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Качуровською Анастасією та генеральним секретарем Андрієм Крошко 

(European Law Students’ Association). ELSA - міжнародна, незалежна, 

неполітична та неприбуткова асоціація, що об’єднує студентів- 

правників та молодих юристів з 44-х країн Європи. 

Це єдина міжнародна організація студентів правників, яка представлена 

у більш як 8 провідних юридичних центрах України та налічує більш як 500 

студентів-правників. 

Фінансово-правовий коледж є партнером ELSA з 2018 року. З 

подробицями спільних заходів ви можете ознайомитись за посиланням 

(https://fpk.in.ua/2017-02-06-15-28-45 хештегом elsa) 

• 29 жовтня 2021 року студенти Коледжу прослухали лекцію від фахівця у 

сфері фінансів та корпоративного управління - Дмитра Вінніка. 

Студенти дізналися про особливості роботи фінансового аналітика та 

принципи роботи фінансового моніторингу на прикладі досвіду Дмитра 

Вінника, який працював у Coca-Cola, Національному Банку та у Київській 

школі економіки. Лектор розповів, що таке корпоративне управління та 

поділився практичними кейсам з індустрії. Окрім цього, він підготував цікаву 

презентацію із прикладами та жартами, які дуже сподобалися студентам. 

Також розповів про свій кар’єрний шлях, труднощі, із якими зіткнувся та 

відповів на запитання студентів. 

• 9 листопада 2021 року, у День української мови та писемності, відбувся 

21-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Студенти та 

викладачі залюбки долучились разом до радіодиктанку національної 

єдності. 

• 16 листопада 2021 року 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. 

Студенти дізнались що очікують юристи від кандидатів на посаду 

помічника та молодшого юриста, які реалії посади, розібралися які помилки 

помічника є частиною навчання, а які можуть стати причиною звільнення та 

https://fpk.in.ua/2017-02-06-15-28-45
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коли саме краще почати перші кроки в кар'єрі юриста. Також радники 

розповіли: як розвиватись на посаді; на що очікувати перші пару років; який 

є кар'єрний розвиток та поділилися секретом як процес співбесіди виглядає з 

середини для них. 

Серед учасників лекції були: Хлапьонова Єлизавета (1 курс), 

Голубицька Марія (4 курс), Рудич Олександра (2 курс), Духота Ангеліна (2 

курс) ОС "бакалавр"; Звенигорецька Наталія, Матвійчук Іван, Шаховець Єва 

(2 курс) ОПС "фаховий молодший бакалавр" та Павліковська Маргарита- 

Луіза (3 курс) ОКР "молодший спеціаліст». 

• 16 листопада 2021 року 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?» 

Молодіжний комітет «UNBA NextGen» має статус консультативно- 

дорадчого органу Національної асоціації адвокатів України. Метою 

діяльності комітету є забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та 

сталого розвитку адвокатури України з точки зору освітньої діяльності, 

інтеграції молоді в роботу органів адвокатського самоврядування, 

встановлення найкращих стандартів адвокатської професії. 

Спікерами майстер-класу були Сергій Барбашин, адвокат, Голова 

UNBA NextGen, керуючий партнер Trustme Law Firm та Альона Темпер, 

виконавчий директор юридичної фірми GOLAW. Модератором заходу була 

Юлія Сергет – адвокат, член Ради та регіональний представник UNBA 

NextGen у Херсонській області. 

• 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”. 

Під час вебінару студенти мали можливість ознайомитися з роботою 

Європейського інституту права, найбільш актуальними проблемами 
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цивільного процесу, європейським досвідом переосмислення процесуальних 

обов’язків та Європейськими правилами цивільного процесу. 

Спікерами заходу були: 

Diana Wallis, Senior Fellow at the University of Hull Law School, Former 

ELI President,6 Former Vice President of the European Parliament. 

Dr. Aneta Wiewiórowska-Domagalska, European Legal Studies Institute, 

member of the ELI Executive Committee, European Law Institute. 

Ivan Kalaur, Deputy of Parliament of Ukraine, Head of the Working Group 

on Reforms of Procedural Codes та ін. 

 
 2.6. Участь студентів в он-лайн та оф-лайн лекціях, 

курсах, майстер класах, зустрічах з провідними фахівцями у 

правовій та фінансово-економічній сфері 

• У Коледжі проходять заняття розмовного клубу англійської English 

speaking club. Заняття проходить на постійній основі (щотижня). Під час 

зустрічі учасники спікінг клабу діляться своїм досвідом вивчення мови та 

дають один одному поради, як покращити розмовну англійську. Окрім 

того, студенти беруть участь у партнерських програмах від America House 

Ukraine та American Common Law Centre KNU. 

English speaking club відкриває нові можливості для тих, хто хоче: 

- зняти мовний бар'єр та навчитися вільно спілкуватися англійською 

мовою; 

- прокачати Speaking Skills для успішного складання іспитів та ЗНО з 

англійської мови; 

- готуватися до проходження сертифікаційних програм з англійської 

мови; 

- навчитися вільно сприймати англомовні лекції з фахових дисциплін; 

- спілкуватися з носіями мови. 

• Коледж у 2021 році став учасником GLOBAL MONEY WEEK 2021. 

Студенти взяли участь у онлайн заходах Національного банку для 

студентів. Подивились відео екскурсію "Топ-5 експонатів Музею 
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грошей НБУ" та вебінари: "НБУ – 30 років розвитку: якими ми були, що 

змінилось і яке майбутнє будуємо" ;"Обіцянка децентраліз ації та роль 

центральног о банку" / "The promise of decentralizati on and the role of 

central banking"; "Як та коли виник Національний банк України?"; 

"Лайфхаки з платіжної безпеки" та ін. 

• Студенти Коледжу взяли участь у Школі кар’єрного розвитку 

(Інститут права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Центр проблем імплементації європейського соціального 

права). Спікером заходу та тренером виступила Катерина Заславська 

(директор Київського офісу ILF, експертка з побудови HR-системи, 

кар'єрний коуч). Тренер працює в HR вже 10 років. Починала свою 

кар’єру операційним HR-ом та рекрутером, а зараз займається 

питаннями побудови системи управління персоналом та аудитом. 

Паралельно займається кар’єрним коучингом і обожнює цю сферу, 

оскільки її справжнє покликання допомагати людям шукати роботу мрії, 

бути чесними з собою, сміливо заявляти про свої бажання і тверезо 

оцінювати свої вміння. 

• Студенти долучились до онлайн курсу з основ парламентаризму від 

Освітнього Центру Верховної Ради України. Після проходження курсів 

слухачі ознайомились із загальними засадами та принципами 

парламентаризму в Україні, структурою та діяльністю Верховної Ради 

України, поглибили розуміння місця і функцій парламенту у структурі 

органів державної влади України, можливостей взаємодії громадян з 

парламентом, а також усвідомили необхідність взаємодії громадян із 

парламентом. 

Курси були розроблені за підтримки Програми USAID Рада, яка 

впроваджується Фондом «Східна Європа». 

• Студенти юридичного факультету прийняли участь у заході від Elsa Kyiv 

"Legal Desing get together", на якому за два дні освоїли базові навички 

legal дизайну, почули неймовірно корисну інформацію від спікерів на 
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тему нових сучасних стандартів укладання договорів та дізнались багато 

корисних лайфхаків щодо креативного створення договорів та резюме. 

• 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. 

• Студенти Коледжу були залучені до всеукраїнського молодіжного 

форуму Національної ради дітей та молоді «Лідерство. Натхнення. 

Fun” за участі Президента України. Форум об‘єднав більше 40 тисяч 

підлітків з усієї України. Вони стали співрозробниками проєкту для 

розвитку життєвих навичок у підлітків «Y1317» та тренінгу з фінансової 

грамотності «Business mind». 

• 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. 

•  22-26 листопада студенти взяли участь у UGEN Challenge Audit. 

Протягом 2021 року вони відвідали 5 вебінарів від топкомпаній, 

вирішували кейси від роботодавців, щоб закріпити знання, отримали 

матеріали та можливості від компаній, поспілкувавшись з 

роботодавцями та перевірили засвоєні знання на тестуванні. 

• 24 листопада, студенти юридичного факультету Коледжу, в рамках 

проекту Національний тиждень молоді в компаніях “Job Shadowing 

Week”, відвідали офіс юридичної компанії Everlegal. 

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. Компанія 

займається корпоративної, судовою, трудовою, кримінальною та іншими 

практиками. Особливістю Everlegal є неймовірний корпоративний дух. Фірма 

пропагує   сталий   розвиток,   підтримує   зелену   енергетику,   екологічні 

https://www.facebook.com/events/282711933742478/?__cft__%5B0%5D=AZWvOGnaWnqvC3E9UH43rEsjxEVFd1eUBcn_-SNqXi84XHTBdB0zizJZtpn2cy5Lw3iwIJVk2fqMW6gRPwvgu_ihusnQAYgEJl4kXybp2bHp6XqRL3IpxGrPbzU69k_33IVXo5np0p1zJVu_sHE3sHRF&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/282711933742478/?__cft__%5B0%5D=AZWvOGnaWnqvC3E9UH43rEsjxEVFd1eUBcn_-SNqXi84XHTBdB0zizJZtpn2cy5Lw3iwIJVk2fqMW6gRPwvgu_ihusnQAYgEJl4kXybp2bHp6XqRL3IpxGrPbzU69k_33IVXo5np0p1zJVu_sHE3sHRF&__tn__=-UK-R
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ініціативи, залучає своїх працівників до здорового життя та є велодружнім 

бізнесом. Також Everlegal цінують підтримку один одного, є дуже дружніми 

та цінують успіх своїх клієнтів. 

Юристи Everlegal, а саме старший юрист Олександр Демчук, молодший 

юрист Наталія Іварук та інші, поділилися з студентами Коледжу власним 

досвідом та розповіли про свій кар'єрний шлях, з якими труднощами 

доводилося зіштовхнутися та як їм вдається досягати успіху. Дякуємо 

співробітникам за те, що поділилися секретами ідеального резюме та 

лайфхаками на співбесіді. 

 
2.7. Оцінювання якості підготовки фахівців 

Усі заклади вищої освіти, в тому числі і наш Коледж, змушені швидко 

реагувати на виклики пандемії та перетворити освітній процес у 

дистанційний або гібридний (змішаний) режим. 

Викладачі оперативно адаптували свої навчальні дисципліни до 

дистанційного формату, з використанням онлайн інструментів, навичок 

дистанційного спілкування із студентами, відповідного методичного та 

технічного забезпечення віддаленого викладання. 

Використовуються різні програми і платформи, інтерактивні методи з 

використанням відеоконференцій замість традиційних навчальних аудиторій, 

для того, щоб навчальний процес не продовжував бути викликом і 

випробуванням для професорсько-викладацького складу і студентів. 

Онлайн освіта є добре продуманим, послідовним і заздалегідь 

спланованим процесом і передбачає відповідну методологію освітніх 

програм, що дозволить онлайн освіті бути більш якісною та ефективною. 

Заклади вищої освіти та фахової передвищої мають автономію відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу». 

Ми самостійно визначаємо, як організувати освітній процес в умовах 

карантину та які технології використовувати для дистанційного навчання. Є 

заклади, які використовують масові платформи, комерційні платформи або 

створюють власні платформи. 
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Водночас щодо навчання за дистанційною та змішаною формами 

запроваджено гнучкий режим в розкладі навчальних занять і робочого часу 

викладачів та працівників в умовах продовження карантину відповідно до 

Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

У 2021 році ми також маємо позитивну динаміку щодо зростання 

сукупного контингентну здобувачів освіти у Коледжі. Контингент студентів 

суттєво зріс порівно з минулим роком. Основними чинниками, які 

забезпечили приріст контингентну студентів, є стійке зростання впродовж 

останніх років бажаючих навчатися на освітніх програмах фахового 

молодшого бакалавра, так і бакалавра. Зрозуміло, що зважаючи на зростання 

впливу негативних зовнішніх чинників (пандемія, демографічна криза, 

конкуренція на ринку освітніх послуг на ринку України та у світі, зміна 

підходів до фінансування освіти, зниження платоспроможності вітчизняних і 

зарубіжних здобувачів освіти, поширення міфів про доступність якісної 

дистанційної освіти тощо), розраховувати на стабільність контингентну 

студентів не може жоден заклад вищої освіти в нашій країні. 

Освітньо-кар’єрні траєкторії наших випускників у 2021 році 

виглядають наступним чином: 

випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: 

• 3% - університет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

• 97% - освітній ступень «бакалавр» Фінансово-правового коледжу. 

випускники освітнього ступеня «бакалавр»: 

• 55% - освітній ступень «магістр» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

• 25% - освітній ступень «магістр» інших закладів вищої освіти. 
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Таким чином спостерігається чітко зростаюча динаміка змін 

контингенту студентів, що зумовлено злагодженою профорієнтаційною 

роботою серед молоді та тісною співпрацею з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка. 

Сьогодні успішною моделлю освіти можна вважати таку, яка не просто 

дає знання, але й вчить збільшувати і поглиблювати ці знання та 

використовувати у різних ситуаціях, допомагає людині успішно жити. Тому 

якісна професійна освіта має давати актуальні теоретичні знання, формувати 

фахові уміння та навички, сприяти розвитку критичного мислення, навичок 

міжособистісного спілкування та кооперації, самореалізації особистості у 

кар’єрі та особистому житті. Ідеальна модель такої освіти передбачає 

наявність таких трьох важливих складових: знання (визначає, що людина 

знає та розуміє), навички (як людина використовує набуті знання), розвиток 

особистості (як люди поводять себе, чим займаються, до чого прагнуть), що 

Динаміка змін сукупного контингенту студентів освітнього 

ступеня «бакалавр», освітньо- кваліфікаційного рівня 

«молодший 
освітньо-професійного 
бакалавр» 

ступеня 

спеціаліст», 

«фаховий молодший 
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дозволить особистості комплексно підходити до проектування та реалізації 

життєвої траєкторії (як людина мислить та адаптується до світу, 

продовжуючи розвиватись, зростати для досягнення власних життєвих 

цілей). 
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3. НАУКОВО‐ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Основними завданнями наукової роботи у Коледжі є: розвиток 

пріоритетних напрямків науково-дослідної роботи щодо актуальних проблем 

у правовій та економічній сфері в Україні та світі; підтримка наукових 

досліджень молодих вчених; розвиток нових, прогресивних форм наукового 

співробітництва із національними та закордонними осередками академічної, 

галузевої науки, громадськими організаціями та приватними партнерами; 

модернізація та оновлення підходів до залучення молоді у наукову роботу та 

заходи практичного спрямування з стейкхолдерами Коледжу. 

Протягом 2021 року в Фінансово-правовому коледжі зосереджено 

увагу на наступних заходах науково-дослідного спрямування, які можна 

умовно розділити на наступні напрямки: 

1. Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, круглих столах та заходах практичного спрямування. 

2. Інші заходи науково-дослідного спрямування. 

 
 

 3.1. Участь студентів Коледжу у міжнародних та всеукраїнських 

науково- практичних конференціях, круглих столах та заходах 

практичного спрямування: 

• 16 квітня 2021 року у Фінансово-правовому коледжі відбулась V 

щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання права та 

економіки: сучасність і перспективи розвитку». 

Урочисте відкриття конференції провела Директор Коледжу, професор, 

доктор юридичних наук Губанова Тамара Олексіївна. Під час роботи 

конференції пролунали виступи понад 50 учасників, серед яких особливу 

жваву дискусію порушили питання діджиталізації, кризи на світовому ринку 

нафти, булінгу та насильства у сім’ї, сутності права на освіту для жінок та 

проблеми реалізації права національних меншинств на політичне 

представництво. Хочемо відзначити велику кількість учасників. Приємно, що 

надіслані тези охоплюють як історичну ретроспективу розвитку економіко- 

правової думки так і висвітлюють сучасні, актуальні питання права та 
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економіки в Україні і поза її межами. За результатами конференції видано 

збірник тез учасників. 

• 23 квітня 2021 р. студенти Коледжу взяли участь у всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Тенденції розвитку науки трудового 

права та права соціального забезпечення» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Метою конференції стало 

обговорення актуальних правових проблем, обмін науковими 

результатами та вироблення нових підходів до регулювання трудових та 

соціальних правовідносин. Участь у конференції взяли участь науковці, 

практики, представники органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, аспіранти, студенти Коледжу, які цікавляться 

проблематикою трудового права та права соціального забезпечення. 

• 18-19 березня 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". 

Конференція присвячена актуальним питанням економіки. Провідними 

науковцями, аспірантами та студентами розглянуті актуальні та цікаві 

питання екологічного підприємництва майбутнього, економічного розвитку в 

умовах глобальних викликів сучасності, перспектив розвитку світової 

економіки та міжнародного бізнесу, фінансової системи, облікової та 

податкової діяльності, питання економічної аналітики та статистики, 

розвитку та адаптації інформаційних систем в економіці. 

В рамках конференції проведено онлайн-зустрічі в 9 секціях, 

розглянуто презентації та обговорено питання за темами доповідей 

конференції. 

У збірнику доповідей конференції опубліковані тези студентів 

Коледжу, а саме: 

- Олексюк С. М., IІІ курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і 

страхування», тема: «Управління ризиками депозитних операцій 
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комерційних банків в Україні». Науковий керівник - к.т.н., доцент Калінько 

І.В. 

- Рубаха Т. М. IIІ курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і 

страхування», тема: «Сучасні виклики та тенденції розвитку системи 

оподаткування підприємств в Україні». Науковий керівник - к.т.н., доцент 

Калінько І.В. 

- Лавров Н. В. IV курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і 

страхування», тема: «Соціально-економічні виклики країн Азії». Науковий 

керівник - к.т.н., доцент Калінько І.В. 

• 28 вересня   –   1   жовтня   2021   студенти   Коледжу   року   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. Це масштабний форум на якому проходять 

круглі столи та жваві дискусії кандидатів, докторів та професорів 

економічних наук. 

• у листопаді 2021 року студенти Коледжу відвідали конференцію з 

медичного права, організаторами якої стала ELSA Kyiv. Головна тема 

конференції - "Вакцинація - безпечне життя чи дискримінація?" 

На заході можна було здобути знання у сфері медичного права завдяки 

доповідям спікерів, зокрема на такі теми, як: медичне страхування, 

сертифікація вакцин, захист прав студентів у разі примусової вакцинації, 

відповідальність за негативні наслідки після вакцинації, «ковідний паспорт» - 

дискримінація чи перепустка до нормального життя? 

• 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». 

На заході він мав можливість отримати цінні поради від суддів ВСУ, 

юристів, адвокатів та представники юридичних департаментів провідних 

компаній Києва та України. 
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Під час зустрічі на заході,за участью комітету ААУ та генерального 

партнера ЮК «Amber» обговорили наступні теми: 

1. Загальні засади використання електронних доказів в кримінальному 

провадженні. 

2. Актуальні питання застосування ЄСІТС при розгляді кримінальних справ. 

3. Електронні докази у кримінальному провадженні: легіслативний аспект. 

4. Судова практика Касаційного кримінального суду ВС щодо допустимості 

електронних доказів. 

5. Практика оцінки електронних доказів в господарському судочинстві. 

Порівняння її з адміністративним судочинством. 

6. Проблемні питання допустимості електронних доказів на досудовому 

слідстві та судовому розгляді. 

 
 3.2. Фахові журнали Коледжу 

25 листопада 2021 року Фінансово-правовий коледж отримав Свідоцтва 

про державну реєстрацію двох друкованих фахових журналів категорії «Б»: 

«Київський юридичний журнал» та «Київський економічний часопис». 

В Україні лише Фінансово-правовий коледж отримав це право і став першим 

коледжем, який має фахові видання в галузі економіки та права, а саме 

«Київський юридичний журнал» та «Київський економічний часопис» 

До категорії «Б» потрапляють видання, що виконують 8 умов з наказу «Про 

затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України». 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації. 

2. ISSN номер. 

3. Присвоєння DOI. 

4. Web-сайт журналу з українським та англійським інтерфейсом (окрім 

цього, можуть бути й інші мови, якщо це пов’язано зі сферою 

діяльності видання). 
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5. Видання повинно бути розміщене на платформі «Наукова періодика 

України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського 

НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів. 

6. Журнал має забезпечити незалежне наукове рецензування. 

7. У складі редакційної колегії має бути не менше 7 вчених, які мають 

науковий ступінь за однією із спеціальністей, що відповідає науковому 

профілю видання. Фахівці повинні мати не менше 3-х публікацій за 

останні 5 років або не менше 7 публікацій за останні 15 років. До 

складу редакції мають входити не менше 3-х вчених, що працюють за 

основним місцем роботи в ЗВО або наукових установах. І один вчений, 

що працює у закордонній науковій установі чи ЗВО. 

8. Включення до міжнародних наукометричних баз даних, які 

рекомендовані МОН. 
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 3.3. Газета «СТУДЕНТІНФОРМ» 

Протягом 2021 року коледжем було надруковано 3 випуски 

студентської газети «СТУДЕНТІНФОРМ». Робота у газеті свідчить про те, 

що студенти беруть активну участь у студентському житті, у житті коледжу. 

Газета присвячується саме студентам. Там можна знайти ту інформацію, яка 

зацікавить і вкрай необхідна. Студентам є багато що розповісти про все те, 

чим живе Коледж, поділитися своїми враженнями про навчання і дозвілля. 

Випуск №2 присвячений випускникам Коледжу та кожна сторінка буде 

наповнена спогадами про студентське життя і містила в собі тільки позитивні 

емоції та гарний настрій. 

Крайня газета за Випуском №3 була наповнена величезною кількістю подій 

та підвела підсумки 2021 року в повному обсягу, де виділила важливі аспекти 

діяльності. 

   

• Привітання 
студентів 

• Традиції коледжу 

• Навчальний процес 

• Мої враження 

• Свято коледжу 

• Урочисте 
нагородження 

• Гордість коледжу 

• Практичні заняття 

• Цікаві зустрічі 

• Зустріч з 
випускником 

• Конференції 

• Майстер-клас 

• Подорож 

• Екскурсії 

• Корисно знати 

• Радіодиктант 

• Проєкти, вебінари 

Випуск №3 

• Вітання 
випускникам 

• Еко-аудиторії 

• Навчальний процес 

• Практичне заняття 

• Наукові конференції 

• Традиції коледжу 

• Слово випускникам 

• Випускники – 
гордість коледжу 

Випуск №2 

• Гордість коледжу 

• Підготовчі курси 

• Вступна кампанія 

• Онлайн навчання 

• Навчальний процес 

• Практичні заняття 

• Наукове товариство 
студентів 

• Наукові конференції 

• Наші проекти 

• Студентське життя 

• Традиції коледжу 

Випуск №1 
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 3.4. Інші заходи науково-дослідного спрямування: 

• 25 лютого 2021 року – це 150-річчя від Дня народження Лесі Українки. 

Відповідно до наказу Президента України № 32/2021 від 29.01.2021 в 

Україні відбувається урочисте відзначення цієї події, а 2021 рік – 

оголошено роком Лесі Українки. 

З цієї нагоди 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. 

• Відбулись консультативні зустрічі зі вступу в магістратуру 2021 

року. На них були висвітлені усі актуальні питання вступної кампанії 

2021 року для студентів 4 курсу бакалаврату від викладачів та 

співробітників Інституту права та економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

• Гаращук Дарину, студентку 3 курсу 2 групи спеціальності «Право» 

нагороджено листом вдячності від Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації за високі здобутки у навчанні, 

наполегливу працю, активну участь у житті Солом’янського району. 

Студентка відмінниця у навчанні та староста групи. Членкиня 

«Наукового товариства студентів» Фінансово-правового коледж. 

Представниця ГО «Національна рада дітей та молоді». Авторка більше 

20 наукових тез на теми інклюзивної освіти, реформи 

деінституціалізаціїї, протидії булінгу в школах тощо. Співрозробниця 

проєкту для розвитку життєвих навичок у підлітків «Y1317». 

Розробляла спільні проєкти з: 

- Міністерством юстиції (в рамках масштабного проєкту «Я маю право» було 

розроблено проєкт з протидії булінгу в школах); 
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- Міністерством освіти та науки (просування ідей інклюзивної освіти); 

-Міністерством цифрової трансформації (проєкт #StopСекстинг про безпеку в 

Інтернеті для підлітків та їх батьків). 

•  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. 

• 18 березня 2021 року студенти 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. Під 

час візиту студенти дізнались інсайти роботи центру, різницю між 

бізнесменом і підприємцем, а також їх ключові риси. Залюбки 

прийняли участь у майстер-класі «Визначення підприємницького 

хисту» та продемонстрували високий рівень комунікації. 

• Учасники English Speaking Club долучились до клубу дебатів Debate 

Boot Camp від America House. Ведучі клубу – Клер Меннінг (Claire 

Manning) та Семір Дзебо (Semir Dzebo). Дебати навчають учасників 

навичкам, необхідним для досягнення успіху в житті, починаючи від 

формування комунікативних навичок та розвитку критичного 

мислення. 

• Учасники освітнього процесу взяли участь у щорічній онлайн- 

Євровікторині для студентів від Представництва Європейського 

Союзу. У 2021 році вона проходила у три етапи – після кожного 

визначались найкращі гравці. Традиційно Євровікторина відбувається в 

онлайн-форматі та збирає десятки тисяч учасників з усієї України. 

Euroquiz-2021 охоплює п’ять тематичних блоків: що таке 

Європейський Союз; європейська культура; життя в ЄС; розвиток ЄС; 

що зараз на порядку денному в ЄС. У кожному блоці є від 16 до 24 

запитань. 
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• 10 грудня студенти 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. Цього дня у 1948 Генеральна Асамблея ООН прийняла 

Загальну декларацію прав людини, яка стала першим універсальним 

міжнародним актом з прав людини. 
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4. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ 

 

В грудні 2021 року було завершено поновлення власної Електронної 

бібліотеки Коледжу. Вона є одним з видів освітнього та інформаційного 

середовища коледжу, що створена з метою забезпечення якості освіти: 

накопичення та збереження всіх навчально-методичних та наукових праць, 

мультимедійних презентацій, а також електронної газети коледжу 

«Студентінформ», задля ефективного використання здобувачами вищої та 

фахової передвищої освіти електронної бази. 

 

Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у 

галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, 

пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі. 

Діяльність електронної бібліотеки регламентується наказами та 

розпорядженнями по Коледжу, чинними нормативними документами 

бібліотеки, правилами внутрішнього розпорядку та Положенням про 

електронну бібліотеку. 

Доступ до електронної бібліотеки мають всі зацікавлені сторони: 

здобувачі вищої та фахової перевищої освіти, науково-педагогічні 

працівники, співробітники, стейкхолдери та зовнішні користувачі. 

Електронна бібліотека орієнтована на здобувачів вищої освіти, фахової 

передвищої освіти, науково-педагогічних працівників та співробітників 

Коледжу і виконує наступні основні функції: 

• наукова (надання інформації для поглибленого вивчення теми 

(предмета) науково-педагогічними працівниками); 
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• освітня (підтримка як формальної, так і неформальної освіти, шляхом 

надання не тільки навчального матеріалу, а й необхідної додаткової 

літератури); 

• довідкова (задоволення потреб в інформації одноразового характеру з 

широкого кола питань); 

• просвітницька (розповсюдження знань з різних галузей); 

• фондоутворення (доповнення традиційного фонду бібліотеки 

документами, які існують тільки в електронному вигляді); 

• книгозбереження (оцифровування документів підвищеного попиту, 

електронні аналоги яких мають зберігатися). 

Ми вважаємо, що одним із вагомих напрямків роботи Коледжу є 

інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, де важливе місце 

належить бібліотеці та електронній бібліотеці. 

Електронна бібліотека містить публікації наукових та навчальних 

праць викладачів та співробітників Коледжу. Серед них - навчальні 

підручники та посібники, монографії, статті та тези конференцій. 
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5. ВИХОВНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КОЛЕДЖУ 

 
Завдання сучасної системи виховання в Коледжі випливають із 

суспільних потреб сьогодення й полягають у всебічному гармонійному 

розвитку студента як особистості та індивідуальності. За звітний період у 

Коледжі активно проводились виховні заходи. Серед них святкування Дня 

святого Валентина, онлайн-конкурс «Лесиними стежками» до 150-річчя від 

дня народження Лесі Українки, екскурсія до парку «Київська Русь», 

екскурсійний тур на Говерлу, історичний квест до музею історії України 

НАН України, онлайн-конкурс творчих робіт «Чорнобильська катастрофа – 

ми пам’ятаємо!», радіо-диктант до Дня української мови та писемності, 

відзначення Дня студента, святкування Дня коледжу та ін. 

У Коледжі діє єдина програма профорієнтаційної роботи. Заходи з 

проведення профорієнтаційної роботи передбачають: 

- презентація у засобах масової інформації та на сайті Коледжу, його 

досягнень, переваг навчання у закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації; 

- організацію «Днів відкритих дверей» у формі індивідуальних 

консультацій та екскурсій навчальним закладом, 

- підготовка профорієнтаційної друкованої продукції, 

- створення відеофільмів. 

Система профорієнтаційної роботи постійно перебуває в центрі уваги 

педагогічного колективу. Ці питання обговорюються та корегуються на 

засіданнях приймальної комісії, адміністративних, педагогічних рад, 

циклових комісій. Для підготовки абітурієнтів до вступних випробувань з 

математики, української мови та історії України в Коледжі діють підготовчі 

курси. Щорічно слухачами курсів є випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Розширити контингент відвідувачів курсів вдалось за 

рахунок переведення їх у 2020-2021 навчальному році в онлайн-форму, що 

дало змогу відвідувати курси також учням з інших регіонів України. 
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Діаграма 5.1. Формування контингенту студентів Коледжу 

проводиться в межах ліцензованого обсягу. 
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6. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 

 6.1. Забезпечення функціонування систем життєзабезпечення 

У звітний період керівництвом Коледжу приділялася значна увага 

створенню належних умов для проведення освітнього процесу, наукових 

досліджень, поліпшення умов праці співробітників та студентів: 

• Капітальний ремонт дільниці теплової мережі та холодного і 

гарячого водопостачання. 

На сьогодні Коледж реалізує проєкти з термомодернізації та 

енергозбереження будівель: капітальна заміна теплового пункту. 

6.2. Запровадження еко-аудиторій та створення студентського скверу 

Фінансово-правовий коледж піклується про своїх студентів, щоб їм було 

комфортно та затишно відвідувати навчальні заняття. 

В 2021 році однією із новацій стало проведення занять в еко- 

аудиторіях. Студенти були в захваті від такого формату навчання: теплий 

вітер, зручне розташування і більш дружня атмосфера наповнили освітній 

процес. 

Враховуючи побажання студентів та епідемічну ситуацію, 

адміністрація Коледжу вирішила облаштувати 5 еко-аудиторій на території 

Коледжу. Адже цифрові пропозиції доповнюють навчання в аудиторіях, але в 

жодному разі не замінять його. 

Влітку в очікувані абітурієнтів оновили «Студентський сквер». 

Відтепер нашим студентам комфортно та затишно проводити свій 

відпочинок. 
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 6.3. Реконструкція існуючих навчальних будівель (Кіпри, 2А) 

Адміністрація Коледжу вживає заходів для забезпечення комфортного 

навчання та проживання студентів і роботи співробітників, відповідно до 

плану капітальних і поточних ремонтів на 2021 рік на Кіпри, 2А. 

Було виконано комплекс робіт, спрямованих на відновлення та 

покращення експлуатаційних показників корпусів, гуртожитків і споруд 

Коледжу. 

Забезпечення утримання у належному стані об’єктів Коледжу, їх 

ефективна експлуатація потребує впровадження комплексних заходів з: 

• капітального ремонту приміщень; 

• капітальне оновлення меблів та технічного забезпечення аудиторій; 

• капітального ремонту покрівель; 

• капітального ремонту мереж водопостачання, водовідведення, 

електропостачання; 

• капітального ремонту та модернізації ліфтів. 

В Коледжі також здійснюється комплекс поточних ремонтно-будівельних 

робіт, що передбачає систематичне та своєчасне підтримання 

експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій та 

інженерного обладнання 
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ЗАВДАННЯ КОЛЕДЖУ НА 2022 РІК 

Стратегія Коледжу спрямована на підвищення позицій навчального 

закладу у рейтингах Закладів вищої та фахової передвищої освіти. Основні 

завдання Коледжу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту» та в умовах дистанційного навчання 

під час пандемії: 

- Переоформлення Сертифікату про акредитацію освітньо- 

професійного     ступеня фахового молодшого бакалавра, 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

- Розроблення Положення про академічну доброчесність в умовах 

дистанційного навчання. 

- Ввести систему адаптаційних заходів для студентських груп нового 

набору. 

- Подальше оновлення матеріально-технічної бази. 

- Подальше виконання заходів з охорони праці, цивільної оборони, 

техногенної та пожежної безпеки. 

- Подальше поновлення та вдосконалення електронної бази 

навчально-методичного забезпечення. 

- Пошук та розвиток нових напрямів наукової, освітньої та 

міжнародної співпраці. 


