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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вітаю вас з випуском першо-

го номеру газети у новому році!
Випуск цей - незвичайний. 

Здогадалися? Так, звичайно,це 
спецвипуск нашої газети. Цей 
номер є, напевно,більш кон-

трастніший за оформленням і змістом. 
Але все по-порядку.

Зимову сесію склали, новорічно-різд-
вяні свята відзначили, канікули закін-
чились. Відтепер працюємо у звичному 
режимі  життя. Хочеться  побажати сту-
дентам, щоб не розслаблялися,  а працю-
вали на свої знання, на свою майбутню 
професію.

Час швидко минає. Не встигнеш огля-
нутись, а на порозі наступна сесія…

Крім напруженого навчання, конферен-
цій  є і свята, які приносять  гумор, щирі 
посмішки, сердечні вітання, заряджаючи  
всіх  оптимізмом.

Зі світлими думками, цікавими ідеями  
наближаємось до важливих традиційних  
подій Коледжу:  День відкритих дверей, 
Алея випускників, а незабаром і закінчен-
ня навчального року.

З гарним настроєм, позитивними емо-
ціями випускники очікують бажані  ди-
пломи, але до відчуття радості додається 
легкий смуток: залишають рідний коледж 
і студентське життя, своїх мудрих настав-
ників… 

Шановні наші читачі, колектив газети 
«СтудентІнформ» бажає кожному з вас 
любові, радості і благополуччя. Нехай 
удача завжди супроводжує вас у всіх 
справах і починаннях! Будьте у рідному 
Коледжі  творчими та щасливими!

Бадьорого всім настрою та позитиву!

Захаренко Анастасія
головний редактор
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ЗМ
ІСТ

Фінансово-правовий коледж  має досить цікаву та багатогранну історію, що передається 
із покоління в покоління.

Для історії – це мить, а для колективу Коледжа та його випускників – це частина життя, 
реальність людських доль, успіхи, досягнення і невдачі, традиції і новації, які диктує 
швидкоплинний час.

Гортаємо сторінки історії… Історія заснування Коледжу бере свій  початок  з жовтня 
1994 року. 

Основною ідеєю створення нашого навчального закладу – надання безперервної 
ступеневої освіти через створення навчально-методичного комплексу: Фінансово-
правовий ліцей - Фінансово-правовий коледж - Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка.

Відповідно до чинного законодавства за Наказом ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та Угодою про співпрацю між зазначеними 
навчальними закладами Фінансово-правовий коледж розпочав свою освітню діяльність.

 Першим директором було призначено Михайла Петровича Омельченка, к.ю.н.доцента   
кафедри «Правосуддя» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2001р. Коледж очолив Іван Сергійович Гриценко, к.ю.н.доцент кафедри «Теорії та 
історії держави і права» Київського національного університету імені Тараса Шевченка . 

З перших днів свого існування Коледж взяв курс проведення великої освітньої 
організаційної, культурно-масової і виховної роботи.

До здійснення навчального процесу в Коледжі були залучені провідні викладачі 
юридичного, економічного, філософського, історичного факультетів, а також Інституту 
філології, факультетів психології та соціології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Тісна співпраця продовжується і до цього часу.

Мета діяльності Коледжу – підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів  за 
спеціальностями Право, Фінанси, банківська справа та страхування. для фінансових 
установ, державних та комерційних підприємств, правоохоронних органів, юридичних 
фірм.

Про гідне історичне минуле освітньої діяльності нашого навчального закладу можна 
дізнатися також з веб-сайту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка:/Структурні підрозділи/ Коледжі,ліцеї /Фінансово-правовий коледж.

КОЛЕДЖ НАДАЄ ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ТА ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ
На базі загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста»: спеціальність «Право» 
та спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

Форма навчання денна. Термін навчання 3 роки.

На базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього 
ступеня «бакалавр»: cпеціальність «Право»; спеціальність «Фінанси, 
банківська справа та страхування»

Форма навчання – денна, заочна. Термін навчання – 4 роки, 5 років.

ПАМ’ЯТАЄМО МИНУЛЕ І БУДУЄМО МАЙБУТНЄ
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Після закінчення Коледжу, випускники мають можливість 
продовжити навчання на юридичному та економічному факультетах 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка для 
здобуття вищої освіти за освітнім рівнем «магістр».

Сучасну фахову підготовку студентів забезпечують на 6 кафедрах: 
правознавства (випускова); загальноюридичних дисциплін; 
гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки; фінансів і кредиту 
(випускова); загальноекономічних дисциплін; соціальних та 
математичних дисциплін. Для поглиблення професійних знань за 
спеціальностями підготовки важливу роль у навчальному процесі 
відіграють курси та спецкурси: Податкове, банківське, валютне, 
вексельне законодавство; Заставне, митне право; Правове 
регулювання фондового ринку; Правові засади формування та 
функціонування кредитних установ; Міжнародне економічне право; 
Економіка України в сучасних умовах; Право соціального захисту; 
Екологічне право ЄС; Бухгалтерський облік; Економіка підприємств; 
Макроекономіка; Гроші та кредит; Економічна статистика; 
Страхування; Казначейська справа; Податкова система; Фінанси 
підприємств, бюджетна система, контроль і ревізія; Міжнародна 
економіка; Банківські операції тощо.

Студентам надається можливість слухати лекції провідних 
науковців і висококваліфікованих спеціалістів, які мають великий 
практичний досвід роботи, що сприяє якісній підготовці майбутніх 
фахівців. У процесі навчання студенти Коледжу можуть постійно 
користуватися бібліотечними фондами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Військову підготовку за програмою офіцера запасу студенти 
Коледжу проходять у Військовому інституті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

При Коледжі вже 22 роки діє  Фінансово - правовий Ліцей (з 
01.09.1995р.) з поглибленим вивченням правових , економічних і 
гуманітарних дисциплін. Ліцей здійснює довузівську підготовку.  

З перших років існування значну роль в організації, плануванні, 
реалізації навчальної, навчально-виховної та науково-дослідницької 
роботи в Коледжі відіграв Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Зокрема, до навчального-виховного процесу 
нашого  навчального закладу залучено понад дев’яносто п’ять 
відсотків викладачів Університету. Серед них академіки, члени-
кореспонденти державних академій наук, професори, доктори 
юридичних, економічних наук, доценти, кандидати економічних, 
філологічних, історичних, філософських, юридичних наук, 
асистенти та викладачі-методисти.

У 2012 – до Статуту Коледжу внесено зміни, відповідно до 
яких і змінено статус  Фінансово-правового коледжу Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на «Приватний 

вищий навчальний заклад Фінансово-правовий коледж». ПВНЗ 
«Фінансово-правовий коледж» є правонаступником всіх прав та 
обов’язків Фінансово-правового коледжу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тому Коледж продовжує 
здійснювати навчальну діяльність на підставі діючих Ліцензій та 
Сертифікатів про акредитацію за спеціальностями «Право» та 
«Фінанси,банківська справа та страхування» для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітнього рівня 
бакалавра.

Біжать роки…Відбуваються зміни у суспільстві, змінювалося 
керівництво коледжу, але завжди залишається  незмінною мета – 
підготовка висококваліфікованих сучасних фахівців. 

З вересня 2012 року Фінансово-правовий коледж  очолює  
Заслужений юрист України,  кандидат юридичних наук Губанова 
Тамара Олексіївна. За підтримкою однодумців та  відданою і 
постійною працею всього колективу нашого навчального закладу 
зроблено  те, що сьогодні ми є  свідками його успіху і популярності,  
в якому навчаються прекрасні студенти і працюють досвідчені 
викладачі.

Сьогодні у Коледжі продовжують успішно працювати два 
відділення: економічне та юридичне, які за роки свого існування 
підготували і випустили понад 5 тисяч випускників. 

Діє два навчально-виховних підрозділи денної та заочної 
форми навчання, кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, 
гуманітарних, правових та економічних дисциплін.

Юридичне відділення: історія держави і права зарубіжних країн, 
міжнародне публічне право, судоустрій, конституційне право 
України, цивільне, цивільно-процесуальне право, римське право, 
історія українського права, юридична деонтологія, адміністративне, 
фінансове, екологічне, земельне, аграрне, конституційне, трудове, 
сімейне, спадкове, договірне, житлове право, кримінологія, 
прокуратура, цивільно-правове регулювання фінансових послуг, 
канонічне право та релігієзнавство, історія української та світової 
культури, економічна теорія, економіка фірми, політологія, 
риторика, латинська мова, іноземна мова (за професійним 
спрямуванням), історія України, філософія, сучасні інформаційні 
технології тощо.

Економічне відділення: економіка підприємства, менеджмент, 
фінанси, гроші та кредит, державне регулювання економіки, етика 
бізнесу, дослідження операцій в економіці, інформаційні системи 
і технології у фінансово-кредитних установах, оптимізаційні 
методи та моделі, страхування, дослідження операцій в економіці, 
банківська справа, психологія ділового спілкування, фінансове 
право, міжнародні фінанси, економічний аналіз, податкова 
система, інвестування, фінансовий ринок, бізнес-планування, 
банківські операції, фінанси підприємств, етика бізнесу, бюджетна 
система, маркетинг, фінанси суб’єктів господарювання, ринок 
фінансових послуг, страхові послуги міжнародні фінанси, 
банківська статистика, управління фінансовими ризиками, 
небанківські фінансово-кредитні установи, фінансове планування 
і прогнозування, державний фінансовий контроль, казначейська 
справа, фінансові системи зарубіжних країн, економетрика, історія 
України, історія української культури, інформатика та комп’ютерна 
техніка, вступ до спеціальності, економічна теорія, соціологія, 
вища математика для економістів, іноземна мова професійного 
спрямування, мікроекономіка, макроекономіка, українська мова 
(за професійним спрямуванням), філософія, історія економіки 
та економічної думки, правознавство, теорія ймовірності та 
математика, статистика, фізичне виховання, охорона праці, 
міжнародна економіка, політологія.

Організація навчально-виховного процесу в Коледжі базується 
на вимогах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Навчальний процес у Коледжі організовується кафедрами, 
відділеннями, цикловими (предметними) комісіями. Основним 
нормативним документом, що визначає організацію навчального 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-
правовий коледж», у подальшому Коледж, є 
правонаступником всіх прав і обов’язків «Фінансово-
правового коледжу Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка», який був зареєстрований 10.10.1994 р. 
Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва, 
здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу 
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про господарські товариства», інших законодавчих актів 
України…
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процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної 
підготовки – є навчальний план. 

У Коледжі розробляються навчальні плани, які відповідають 
планам  юридичного та економічного факультетам Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Навчальний план визначає структуру навчального процесу, 
перелік і обсяги навчальних дисциплін, послідовності їх вивчення, 
назви і тривалість практик, види занять (лекції, лабораторні заняття, 
семінари та інші форми контролю).

Організація навчально-виховного процесу в Коледжі спрямована 
на отримання студентами глибоких знань та формування у молоді 
потреби до їх постійного оновлення і самовдосконалення.

Навчальний процес організовано таким чином, щоб викликати 
зацікавленість студентів у їхній майбутній спеціальності, впевненість 
у своєму професійному виборі. 

Робоча навчальна програма дисципліни є документом, що 
визначає: зміст та обсяги знань, які повинен опанувати студент 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Наукова робота є одним з важливих напрямів діяльності 
Коледжу. Викладачі та студенти беруть участь у міжнародних 
науково-практичних конференціях, симпозіумах, Круглих столах  
тощо. Учасники нагороджуються  грамотами та дипломами.

3 цікавими і важливими подіями, які відбуваються в стінах нашого 
навчального закладу студенти знайомлять читачів на сторінках 
газети «СтудентІнформ». Кожен студент може друкувати в газеті 
свої власні статті та поетичні  рядки.  Крім друкованого видання, 
газета в електронному вигляді розміщується  на сайті Коледжу.

За роки існування Коледжу контингент студентів не тільки 
збільшився, а й став набагато різноманітнішим.

Вагомими є здобутки наших студентів не тільки в навчанні та  
науці, а і в спорті. Серед них чимало учасників-призерів   районних, 
міських, всеукраїнських змаганнь. Пишаємося, що серед них є і 
учасники  Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи.

З року в рік ми розробляємо та впроваджуємо в життя нові 
освітні програми, проекти, методики викладання, щоб досягти ще 
більшого прогресу в галузі правової та економічної освіти і сприяти 
розбудові нашої держави. Заклад постійний учасник і призер 
освітянських виставок.

Науково-педагогічний колектив Фінансово-правового коледжу 
і надалі спрямовує свої основні зусилля на підготовку фахівців 

принципово нової якості, здатних знайти своє місце на вітчизняному 
та світовому ринку праці, швидко адаптуватися до його потреб.

В Коледжі створена атмосфера, в якій хочеться 
навчатись і працювати, яка сприяє успішному здійсненню 
основного призначення навчального закладу – виховання 
конкурентоспроможних молодих спеціалістів.

Диплом Коледжу завжди є свідченням знаку якості, 
підтвердженням високої кваліфікації випускників, путівкою та 
найкращим стартом у майбутнє.

Ця співпраця полягає у:

                реалізації ступеневої підготовки фахівців за схемою 
                «Молодший спеціаліст» – «Бакалавр» – «Магістр»;

                забезпеченні підготовки науково-педагогічних кадрів 
                з науковим ступенем шляхом навчання в аспірантурі;

                залученні до навчального процесу в Коледжі провідних 
                науковців  Університету Шевченка – доцентів та професорів;

                наданні навчально-методичної та консультативної допомоги 
                з боку науково-педагогічних працівників Університету;

                участі викладацького колективу та студентів Коледжу в 

                міжнародних науково – практичних, студентських конференціях, 
                що проводяться  в Університеті.

Фінансово-правовий коледж 
тісно співпрацює з 

Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка.

КОЛЕДЖ З УНІВЕРСИТЕТОМ



юридичний факультет: 
бакалаври

4 курс
Бурлай Сергій
Димніч Антон

3 курс
Вечер Дмитро

Костюченко Дмитро
Кравченко Ніна
Лисюк Ярослав

Луцюк Анастасія
Яхно Денис

2 курс
Бондаренко Олексій

Єрдакій Михайло
Нечепуренко Карина
Олещеня Владислав

1 курс
Бердичевський Валентин

Лютий Святослав
Мусієнко Марія
Пісоцька Ольга
Сидоренко Олег 

молодші спеціалісти
3 курс 

Боровська Яна
Довгань Марта
Дончак Ольга

Зікункова Аріна
Зубрицька Христина

Івченко Анна

Катерещук Вероніка
Конопліна Валерія

Конопацька Катерина
Николишин - Купрадзе Христина

Приходько Юлія
Рябінін Артем

Сікачина Валерія
Ткаченко Дар’я

Фунтокіна Наталія
2курс 

Захаренко Анастасія
Жук Анастасія

Ватаманюк Богдан
Козак Анастасія
Лостік Вікторія

Мустафаєва Міла
Науменко Діана

Нігалатій Ангеліна
Петрук Богдана

Прудка Христина
Рева Софія

Ревуцька Софія
Сичова Ксенія

Соломаха Аліна
Тетеріна Діана

1 курс
Гриценко Сергій

Іллічов Юрій
Кіцкай Катерина
Мамонов Максим 
Молочний Андрій
Тетерук Дарина

економічний факультет: 
бакалаври

4 курс
Бурла Ніка

Криштопа Єлизавета
Морозова Анастасія

Пєхтєрєва Віра
Суржик Катерина

Шаман Яна
3 курс

Колихан Анастасія
Логвин Наталія

Мигаль Вероніка 
Холошня Володимир

Шапран Анастасія

молодші спеціалісти
3 курс

Азаренко Крістіна
Гончарук Наталія

Кириченко Маргарита
Косенко Марина 

2 курс
Нізомова Катерина

Пєвнєв Нікіта
Токарєва Дар’я

Удальцова Вікторія
1 курс

Олексюк Софія
Олексюк Христина

Загалом, спостерігається чітко зростаюча динаміка змін контингенту студентів.
Щороку кількість студентів збільшується в середньому на 100 осіб. Такий ріст зумовлений злагодженою проф. 

орієнтаційною роботою серед молоді та тісною співпрацею з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

ДОСЯГАЄМО І РОЗВИВАЄМОСЯ

Студенти Коледжу, відзначені за 
особливі успіхи у навчанні 

та науковій діяльності.

820 
796
702
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464
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Ця співпраця полягає у:

                реалізації ступеневої підготовки фахівців за схемою 
                «Молодший спеціаліст» – «Бакалавр» – «Магістр»;

                забезпеченні підготовки науково-педагогічних кадрів 
                з науковим ступенем шляхом навчання в аспірантурі;

                залученні до навчального процесу в Коледжі провідних 
                науковців  Університету Шевченка – доцентів та професорів;

                наданні навчально-методичної та консультативної допомоги 
                з боку науково-педагогічних працівників Університету;

                участі викладацького колективу та студентів Коледжу в 

                міжнародних науково – практичних, студентських конференціях, 
                що проводяться  в Університеті.
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За участю юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, Фінансово-правового коледжу 
та Асоціацією українських правників  відбувся Міжнародний Кру-
глий стіл: «Реформування вищої правової освіти в Україні».

Відкрив роботу Круглого столу  декан юридичного факультету 
Університету Шевченка д.ю.н., професор Гриценко І.С.

В процесі пленарного засідання учасники висловили свою дум-
ку щодо сучасних проблем розвитку правової освіти у вищих на-
вчальних закладах:

Бобровник С.В. – д.ю.н. професор, завідувач кафедри теорії 
права та держави юридичного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка.

Костицький В.В. – президент Всеукраїнської громадської організа-
ції «Асоціація українських правників», д.ю.н. професор кафедри теорії 
права та держави юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрНУ. 

Губанова Т. О. – к.ю.н., Заслужений юрист України, директор 
Фінансово-правового коледжу.

Марусенко Р. І. – к.ю.н., доцент кафедри земельного і аграрного 
права юридичного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка.

Присутні також із задоволенням послухали виступ гостя зі 
США, доктора юридичних та філософських наук,професора Ре-
гентського університету ДЖИМА ДЕЙВІДСА. Він розповів про си-
стему вищої юридичної освіти в США.

У роботі Круглого столу приймали участь студенти, магістран-
ти, аспіранти, здобувачі, викладачі права, практикуючі юристи. 
висловити свою думку щодо сучасних проблем розвитку правової 

освіти у вищих навчальних закладах.
З доповідями виступили:
Середюк В.В. – к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави 

юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

Ушакова Н.Є. – суддя у відставці викладач Фінансово-правового 
коледжу.

Зікункова А.Г. – студентка 3 курсу Фінансово-правового коле-
джу, спеціальність «Правознавство», ОКР «молодший спеціаліст».

Черненко О.А. – к.ю.н., завідувач кафедри правознавства Фінан-
сово-правового коледжу.

Луцюк А.В. – студентка 3 курсу Фінансово-правового коледжу, 
спеціальність «Правознавство», ОР «бакалавр».  

Також активну участь в обговоренні дискусійних питань брали 
студенти Фінансово-правового коледжу: Пономарчук К.О., Алієв 
С.М., Барановський І.Ю., Довгань М.Р., Дончак О.Д., Зубрицька Х.М., 
Мельник Я.Я., Петрушенко О.А., Приходько Ю.О., Ющенко-Гончар 
Домініка-Ярина М.

Робота Круглого столу проходила у наступних  напрямках 
(секціях):

•  Загальні тенденції реформування правової освіти в Україні
•  Реформування правової освіти освітнього рівня «бакалавр»
•  Реформування правової освіти освітнього рівня «магістр»
•  Європейський досвід реформування правової освіти

Учасники заходу спробували узагальнити наслідки проведених 
реформ законодавства в умовах євроінтеграції, розкрити пози-
тивні та негативні аспекти проведення реформ, а також обгово-
рювались питання систематизації вітчизняного та зарубіжного 
досвіду в подоланні економіко-правових суперечностей розвитку 
галузей економіки, що були реформовані.

КОНФЕРЕНЦІЯ З АКТУАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:
« РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 



ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ

ЧЕРНЕНКО 
Олена Анатоліївна
Зав.каф.правознавства, 

к.ю.н.,викл. дисц. 
«Господарське право», 

«Господарське процесуальне право».

ДІХТІЄВСЬКИЙ 
Петро Васильович
Д.ю.н.,проф.,викл.дисц.

«Адміністративне право»,
«Адміністративно – процесуальне 

право», КНУ імені Тараса Шевченка.

ГУБАНОВА 
Тамара Олексіївна

К.ю.н.,Заслужений юрист України, 
директор Фінансово-правового

 коледжу, викл. дисц. 
«Адміністративне право і процес».

ПУХТЕЦЬКА 
Алла Альбертівна
К.ю.н.,доц., викл.дисц. 

"Адміністративне право", 
КНУ імені Тараса Шевченка.

БУСУЙОК 
Діана Вікторівна

К.ю.н., доц.,викл.дисц. 
«Аграрне право», 

КНУ імені Тараса Шевченка.

КОНОНЕЦЬ 
Олена Миколаївна

К.ю.н.,викл.дисц.
«Земельне право»,

 «Екологічне право».

КРАВЧЕНКО 
Михайло Георгійович

К.ю.н.,викл.дисц.
«Теорія держави і права», 

«Кримінальне право», 
КНУ  імені Тараса Шевченка

СЮЙВА 
Ірина Сергіївна
К.ю.н., викл.дисц. 

"Екологічне право", 
"Земельне права", "Аграрне право".

САХАРУК 
Ірина Сергіївна

К.ю.н.,викл.дисц.
«Трудове право», 

КНУ імені Тараса Шевченка.

ВОВК
 Олександр Йосипович

К.ю.н.,доц., викл.дисц.
«Історія українського права», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ЗАДНІПРЯНА 
Мар’яна Юріївна

К.ю.н.,викл.дисц.
«Сімейне право», 

«Міжнародне публічне право».

СОЛОМАХА 
Артем Григорович
К.ю.н, доц.,викл.дисц.

«Вступ до університетських студій», 
«Т. Шевченко та Київський університет», 

КНУ   імені Тараса Шевченка

РОЖКО 
Олександр Дмитрович

Д.е.н.,проф.,викл.дисц.
«Гроші та кредит», 

проректор з науково-педагогічної 
роботи КНУ імені Тараса Шевченка.

УШАКОВА 
Нінель Євгеніївна

Викл.дисц. "Цивільний процес", 
суддя у відставці.

ШТИМ 
Тетяна Богданівна

К.ю.н.,викл.дисц.
«Господарське право», 

ст. юрист, юр.компанія "Сотер".

САВЕНКОВА 
Владислава Геннадіївна
Викл.дисц."Фінансове право". 

випускниця аспірантури, 
КНУ імені Тараса Шевченка

ЗІНЧЕНКО 
Раїса Юріївна

Викл.дисц.
«Кримінальне право».

МЕЛЬНИК 
Ярослав Ярославович 

К.ю.н., заст.директора 
з наукової роботи Коледжу, 

викл. дисц.«Цивільне право», 
«Міжнародне приватне право».

БЕЗКЛУБИЙ 
Ігор Анатолійович
Д.ю.н.,проф.,викл.дисц.

«Основи римського права», 
КНУ імені Тараса Шевченка.

МАЗУР 
Тамара Вікторівна 
К.ю.н.,доц.,викл.дисц.
«Фінансове право», 

заступник Міністра культури України.

ПАВЛЕНКО 
Людмила Анатоліївна

К.ф.н.,Заслужений працівник освіти 
України, викл. дисц.«Конституційне право», 

«Правознавство».

ЧЕХОВИЧ 
Тетяна Валеріївна

К.ю.н.,викл.дисц.
«Конституційне право»,

 КНУ  імені Тараса Шевченка.

ТЕЛЕСНІЦЬКИЙ 
Геннадій Никонович

К.ю.н.,викл.дисц.
«Судоустрій в Україні».

ТКАЧЕНКО 
Валентина Василівна

К.ю.н., викл.дисц.«Кримінологія»,
 «Криміналістика», асистент,
 КНУ  імені Тараса Шевченка.

САЛЕНКО 
Ольга Василівна

К.ю.н.,доц.,викл.дисц.
«Цивільний процес»,

 КНУ  імені Тараса Шевченка.
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ПРОФЕСОРСЬКО�ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ

МОЛЧАНОВА 
Марина Євгенівна

К.ю.н.,викл.дисц. 
«Міжнародне публічне право»,

помічник судді Київського 
апеляційного адміністративного суду. 

СУХОДОЛЬСЬКА 
Анастасія Андріївна 

Викл.дисц.
"Конституційне право", 

аспірантка, 
НПУ ім. М.Драгоманова.

МЕЛЬНИК 
Алла Анатоліївна

Викл.дисц."Юридична деонтологія", 
"Право соціального захисту", 

асистент, КНУ  імені Тараса Шевченка.

КОТЕНКО 
Микола Віталійович
К.ю.н., викл.дисц. «Право 

інтелектуальної власності», 
асистент, КНУ  імені Тараса Шевченка.

КАРАБАНОВ 
Михайло Михайлович

Зав.каф.,гуманітарних дисциплін та 
фіз.підготовки, д.і.н.,проф.,викл.дисц.
«Історія України», «Історія правничої 

думки Київського університету».

ГОЛОВЧЕНКО 
Ольга Віталіївна

К.ф.н., доц., викл.дисц.
«Філософія», «Логіка».

КОБАН 
Ольга Геннадіївна

К.ю.н., викл.дисц.«Історія держави 
і права зарубіжних країн», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

МАЦЕЛЮХ 
Іванна Андріївна

К.ю.н.,викл.дисц.«Історія держави 
і права зарубіжних країн», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

РИБАК
 Олена Анатоліївна
К.і.н.,викл.дисц.«Історія 
української культури»,

 «Етика і естетика»,«Культурологія».

ДЕМИДЕНКО 
Людмила Миколаївна

К.е.н., доц., викл.дисц.
«Казначейська справа», 

«Податкове законодавство», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ЛИСЕНОК 
Олексій Володимирович
Д.е.н.,доц.,керівник проектної 

групи, викл.дисц. 
«Фінанси»,  «Державний
 фінансовий контроль».

НАКОНЕЧНА 
Юлія Леонідівна
К.е.н.,доц., викл.дисц.
«Державні фінанси», 

«Фінанси», «Фінансове право», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

РАК 
Роман Володимирович

К.е.н., доц.,викл.дисц.
«Ринок фінансових послуг», 

«Гроші та кредит», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ЖУКОВА 
Надіра Каландарівна

К.е.н.,доц.,викл.дисц.
«Економічна теорія», 

«Макроекономіка».

ЛОБОВА
 Оксана Миколаївна

К.е.н, доц., викл.дисц.
"Страхування", 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

ТЛУСТА 
Анна Юріївна

К.е.н, доц., викл.дисц.«Управління 
фінансовими ризиками», 

КНУ  імені Тараса Шевченка. 

НОСОВА 
Євгенія Анатоліївна

К.е.н.,доц.,викл.дисц.
«Банківська статистика», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

МЕЛЬНИК 
Вадим Владиславович
Зав.каф.фінансів і кредиту, 

к.е.н.,викл.дисц.
«Історія економіки та 
економічної думки».

ПІКУС 
Руслана Володимирівна

К.е.н.,проф.,викл.дисц.
«Страхування»,

 КНУ  імені Тараса Шевченка.

ЗАЛІЗКО 
Оксана Миколаївна 
Викл.дисц.«Цивільне та 

сімейне право», аспірантка, 
КНУ імені Тараса Шевченка.

БРИГІНЕЦЬ 
Олександр Олексійович
Зав.каф.,загальноюридичних 

наук, д.ю.н., доц., 
викл.дисц.«Фінансове право». 

АЛЕКСЕЄНКО 
Оксана Петрівна

Викл.дисц. 
«Цивільне право», 

«Житлове право» та 
«Право соціального захисту».

КОНОВАЛ 
Наталія Юріївна 

Викл. дисц. «Нотаріат в Україні», 
Національний 

авіаційний університет.

ВИСОЦЬКИЙ 
Маркіян Васильович

Викладач дисциплін 
«Прокуратура та  адвокатура».

ФЕДОРОВА 
Олена Анатоліївна

К.м.н.,викл.дисц.«Судова медицина» 
та «Судова психіатрія», асистент, 

НМУ ім.О.O.Богомольця.
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КОЛОША  
Василина Василівна

К.е.н.,викл.дисц.
«Фінансовий менеджмент»,

«Маркетинг», асистент, 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ШОЛОЙКО 
Антоніна Сергіївна

К.е.н.,доц., викл.дисц.
«Страхові послуги», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

ВОЛКОВА 
Ірина Анатоліївна

к.е.н., викл.дисц.
«Банківські операції». 

ОСІПОВА 
Людмила Вікторівна

Зав.каф.загальноекономічних наук, 
к.е.н., викл.дисц.«Державне регулювання 

економіки», «Фінансовий ринок», 
«Міжнародні фінанси».

СНІГИР 
Артур Валерійович

К.е.н., викл.дисц.
«Макроекономіка».

ФИЛЮК 
Галина Михайлівна
Д.е.н., проф., викл.дисц.

«Мікроекономіка»,
 КНУ  імені Тараса Шевченка.

ЧОРНОУС 
Галина Олександрівна

Д.е.н., доц.,викл.дисц.«Інформаційні
 системи і технології у фінансових 

установах», «Дослідження операцій в 
економіці»,  КНУ  імені Тараса Шевченка.

СЛІСАРЕНКО 
Ірина Анатоліївна

Голова комісії гуманітарних дисциплін, 
викл.дисц.«Історія України», 

«Всесвітня історія».

СТЕПАНЧУК 
Інна Михайлівна

Викл. дисц. 
«Українська мова»,  

«Українська література».

ДЕЛАС 
Віталіна Анатоліївна

К.е.н, викл.дисц.«Фінанси», 
«Менеджмент», 

«Міжнародна економіка», асистент, 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ВІТРЕНКО 
Андрій Олександрович

Д.е.н.,доц.,викл.дисц.
«Економічна теорія», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

ІВАНЕНКО 
Олена Іванівна

К.е.н., доц.,викл.дисц.«Статистика», 
«Бухгалтерський облік», 
«Економічний аналіз», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

ПРИКАЗЮК 
Наталія Валентинівна

Де.н., доц.,викл.дисц.«Управління 
фінансовими ризиками», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

КОВАЛЬСЬКА 
Кристина Валентинівна

К.е.н, доц.,викл.дисц.
«Менеджмент», «Маркетинг», 

«Державне регулювання економіки»,
 КНУ  імені Тараса Шевченка. 

ОВЧАРЕНКО 
Тетяна Сергіївна
К.е.н.,доц.,викл.дисц.

«Інвестування», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ТРИГУБ
 Олена Володимирівна

К.е.н.,викл.дисц.
«Банківські операції»,
«Банківська справа», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

КРАВЕЦЬ 
Тетяна Вікторівна

К.ф–м.н, доц.,викл.дисц.«Вища 
математика», «Теорія ймовірностей»,

 «Математична статистика», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

ІЩЕНКО 
Володимир Андрійович

Зав.каф.соціальних і математичних 
дисциплін, к.ю.н.,викл.дисц.

«Основи інформатики та КТ»,
«Сучасні інформаційні технології».

ТАРАБУКІН 
Юрій Орестович
К.с.н., доц.,викл.дисц.

«Соціологія», 
КНУ  імені Тараса Шевченка.

 МІХНО 
Олексій Григорович

К.т.н. доц.,полковник, викл.дисц.
«Захист Вітчизни», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

КАЛІНЬКО 
Ірина Василівна

К.т.н., доц., викл.дисц.
«Інформатика».

ПІЛЬКЕВИЧ 
Андрій Леонідович

К.і.н., викл.дисц.«Етика бізнесу», 
«Історія релігій», 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

МИГАЛЬ 
Сергій Михайлович

К.п.н.,викл.дисц.«Політологія», 
«Історія правових 

і політичних вчень».

МАКОГОНЮК 
Юлія Юріївна
Голова циклової 

комісії правознавства, 
к.ю.н.,викл.дисц.«Фінансове право».

БІЦАЙ 
Анна Володимирівна
К.ю.н.,викладач дисциплін 

«Адвокатура та прокуратура».
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ЩОГЛА 
Тетяна Михайлівна 
Викладач дисципліни 

«Іноземна  мова».

БЕРЛАЧ 
Юрій Анатолійович

К.ю.н.,викладач дисципліни 
«Адміністративний процес».

КИРИЛЮК
 Зоя Василівна

Викл.дисц.«Англійська мова», 
«Латинська мова».

МАЄВСЬКА 
Наталія Віталіївна

Викл.дисц.«Українська мова 
за професійним спрямуванням», 

«Зарубіжна література».

СІТЬКО 
Олександр Іванович

Викладач дисципліни 
«Географія».

ЩЕРБАНЬ 
Мирослава Томасівна

Викладач дисципліни 
«Англійська мова»

МАРИНЕНКО
 Тетяна Миколаївна

Викл. дисц. «Історія держави 
і права зарубіжних країн».

БИБА 
Наталія Володимирівна

Голова комісії охорони здоров’я та 
фіз.підготовки, викл.дисц.

«Фізичне виховання».

КОВАЛЬЧУК 
Надія Андріївна

Викладач дисципліни 
«Біологія».

ПАВЛОВСЬКИЙ 
Олександр Олександрович

Викладач дисципліни 
«Захист Вітчизни».

МУСІЄНКО 
Валерія Юріївна 

Викладач дисципліни 
«Фізичне виховання».

МЕЛЬНИК 
Юлія Василівна

Викладач дисциплін 
«Основи безпеки життєдіяльності»

 та «Охорона праці».

СОСНОВСЬКИЙ 
Володимир Володимирович

Викладач дисципліни 
«Захист Вітчизни».

САКУН 
Олександра Сергіївна

Голова циклової комісії фінансів 
і кредиту, к.е.н., викл.дисц.

«Міжнародні фінанси».

БАЛЛА 
Оксана Володимирівна

Викладач дисципліни 
«Банківські операції».

БЄЛІК 
Катерина Олександрівна

Викладач дисципліни 
«Маркетинг».

ДВОРНІЧЕНКО 
Наталія Іванівна

Викладач дисципліни 
«Бухгалтерський облік».

ТРУЩ 
Ніна Іванівна

Викладач дисциплін 
«Фізика», «Астрономія».

БАЛЕЦЬКИЙ 
Володимир Михайлович

Голова циклової комісії соціальних 
та математичних дисциплін, 

викл.дисц.«Математика».

ТУКАЛО 
Марія Дмитрівна

Викладач дисципліни 
«Хімія». 

ГОРДІЄНКО 
Оксана Степанівна
Викладач дисципліни

 «Фізика».

БАЧИНСЬКА 
Ольга–Марія Ігорівна

Викладач дисципліни «Науковий 
образ світу», аспірантка, 

КНУ  імені Тараса Шевченка.

ШПИРКО 
Віктор Васильович

К.е.н.,викл.дисц.
«Економетрика», асистент,

 КНУ  імені Тараса Шевченка.

ЧЕРНЯК 
Альона Василівна
Викладач дисципліни 

«Психологія».

ХАЙНАК 
Тарас Леонідович
Викладач дисципліни 
«Кримінальне право».
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17-18 березня 2018 року в Інституті післядипломної освіти Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відбувся дводенний 
воркшоп на тему «Новації в процесуальних кодексах України», за участі 
лекторів та тренерів: судді Верховного Суду, адвокати, провідні науковці.

Зі вступним словом від імені ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського виступив 
проректор Олександр Рожко.

У заході взяли участь керівництво Інституту післядипломної 
освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
в.о. директора Наталія Ткаченко, модератори професор Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильченко 
та доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк 
і Партнери» Дмитро Кухнюк, науковці, викладачі юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  викладачі 
Фінансово-правового коледжу, студенти юридичного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка, Інституту  післядипломної освіти та Фінансово-
правового коледжу, практикуючі адвокати, представники ЗМІ та 
громадських організацій.

Тематика воркшопу виклала значну зацікавленість серед студентів 
Фінансово-правового коледжу спеціальності «Право», з яких 123 студенти 
стали учасниками даного заходу.

В рамках 1 модуля 17 березня заслуховувалися виступи:
Олександра Яновська, д.ю.н., професор, суддя Великої Палати 

Верховного Суду на тему: «Практика Великої Палати Верховного Суду 
стосовно перегляду судових рішень в кримінальних справах у зв’язку з 
встановленням ЄСПЛ порушення міжнародних зобов’язань України при 
розгляді справи судом»;

Михайло Вільгушинський, д.ю.н., Заслужений юрист України, суддя 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ на тему: «Реформування кримінального процесуального 
законодавства»;

Вікторія Кицюк, суддя Солом`янського районного суду міста Києва, 
член Правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування на тему: 
«Роль слідчого судді в кримінальному провадженні».

Після перерви в другій частині (модуль 2) відбулися не менш цікаві виступи:
Михайло Смокович, д.ю.н., Заслужений юрист України, Голова 

Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду на тему: 
«Новели Кодексу адміністративного судочинства України»;

Володимир Бевзенко, д.ю.н., професор, суддя Касаційного 
адміністративного суду в складі Верховного Суду на тему: «Типові 

та зразкові адміністративні справи за Кодексом адміністративного 
судочинства України в 2017 році»;

Валентина Юрченко, к.ю.н., суддя Касаційного адміністративного суду в 
складі Верховного Суду на тему: «Розгляд та вирішення податкових спорів 
в адміністративному процесі».

Другий день воркшопу 18 березня розпочався з не менш захоплюючими 
виступами 1 модуля:

Олексій Кот, д.ю.н., адвокат, Заслужений юрист України, Юридична 
фірма «Антіка», керуючий партнер, член Ради з питань судової реформи 
на тему: «Реформа процесуального законодавства України: огляд новацій 
цивільного та господарського процесів»;

Олег Ткачук, д.ю.н., доцент, суддя Великої Палати Верховного Суду, 
Голова Ради суддів України на тему: «Особливості касаційного провадження 
у цивільному судочинстві за новим процесуальним законодавством»;

Олег Малінєвський, адвокат, адвокатське об’єднання «EQUITY», 
керуючий партнер на тему: «Процесуальні «міни» нового Цивільного 
процесуального Кодексу України».

А також доповідачі 2 модуля:
Лариса Рогач, суддя Великої Палати Верховного Суду на тему: «Докази 

і доказування: новели Господарського процесуального Кодексу України»;
Ірина Булгакова, суддя Касаційного господарського суду в складі 

Верховного Суду на тему «Новації Господарського процесуального Кодексу 
України щодо розгляду в суді Касаційного суду».

Захід відбувся на високому професійному рівні, в активному режимі 
спілкування. По закінченню дводенного воркшопу відбулося підведення 
підсумків та вручення  сертифікатів усім учасникам.

ВІДБУВСЯ ДВОДЕННИЙ ВОРКШОП НА ТЕМУ: 
«НОВАЦІЇ В ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ»

Інститут післядипломної освіти 
КНУ імені Тараса Шевченка
Верховний Суд України.
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СМІЛИВО, АРГУМЕНТОВАНО, ПЕРЕКОНЛИВО! ЗАПЛАНОВАНО

В Інституті міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка відбувся дводенний захід  
присвячений Дню ООН та 25 – річчю Представництва ООН в 
Україні.

Серед багатьох учасників ВНЗ України були студенти Фінансово-
правового коледжу. 

Проходили виступи та бесіди представників агентств ООН в 
Україні зі студентами-учасниками.

Змагання учасників «Моделювання Міжнародного Суду ООН» 
відбулося наступного дня. Запекла боротьба, чудові та глибокі 
виступи, ерудовані та згуртовані команди і серед них «Лицарі 
правосуддя» - студенти юридичного факультету Коледжу:

Шаповал Микита (4 курс), третьокурсники – Вечер Дмитро, 
Костюченко Дмитро, Яхно Денис, Лисюк Ярослав. 

КОМАНДА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ – 
РЕЗУЛЬТАТ: 2 місце! 

«Ми не міжнародники» - кажуть студенти з викладачем, 
суддею у відставці Нінель Євгенівною Ушаковою, - «ми навіть не 
магістранти(поки) КІМО та юрфаку, Могилянки чи то інших зірок 
вузівської освіти. МИ (!) - лишень студенти 3-го курсу бакалаврату 
Коледжу!». Результат - 87 балів із 100, КІМО та Могилянка - трохи 
більше 90-та. ..

Ми – попереду!
Велика вдячність за сприяння, організацію та допомогу 

директору Фінансово-правового коледжу, Заслуженому юристу 
України, к.ю.н., Губановій Тамарі Олексіївні!    

Щиро вітаємо наших студентів - науковців 
з ПЕРЕМОГОЮ! Так тримати!

УСПІХ «ЛИЦАРІВ ПРАВОСУДДЯ». КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Юридичний факультет Кафедра теорії права та держави

запрошує  на
Шевченківські читання:

«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля»
22 березня 2018 року

До участі в роботі Круглого столу запрошено студентів, магістрантів, аспірантів, 
здобувачів, викладачів права, які мають бажання висловити свою думку щодо 
впливу культурної спадщини Тараса Шевченка на формування правової системи 
сучасності.
Проведення відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 60 (ауд. 205).
Для отримання додаткової інформації про Круглий стіл звертайтеся до організа-
ційного комітету:Naukovzi2016@ukr.net
К.ю.н. Кобан Ольга Геннадіївна (093-472-9889)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи»

30 березня 2018 року Міністерство юстиції України спільно з Асоціацією при-
ватних виконавців України і Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченко, за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Нове правосуддя», Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ 
юстиції і правосуддя в Україні (ПРАВО-JUSTICE)» і Центру комерційного права 
(Україна) проведуть науково-практичну конференцію.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(Юридичний та Географічний факультети),

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА, 

КАФЕДРА ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Україна) 
УНІВЕРСИТЕТ МАЧЕРАТА (Італія)

Круглий стіл
на тему: «Літні люди в урбанізованому суспільстві:

сучасний стан та впровадження європейських інновацій»
29 березня 2018 року   

Відбудеться  о 15:00. у приміщенні Головного (Червоного) навчального корпусу 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ауд. 236), (м. 
Київ, вул. Володимирська, 60). 
Метою Круглого столу є висвітлення напрацювань проекту «GRAGE» серед 
українських партнерів та органів державного управління, зокрема: Київської 
міської державної адміністрації, Міністерства соціальної політики, Міністерства 
юстиції, громадських організацій, викладачів, студентів, аспірантів юридичного та 
географічного факультетів та ін.
Основні теми Круглого столу:

1.  Захист прав літніх людей.
2.  Сільське господарство для літніх людей у містах.
3.  Рекреаційні програми для літніх людей у містах.

Учреждение образования 
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
(Беларусь)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КАЗИМИРА СЕМЕНОВИЧА 

(Вильнюс)
VII Международная научно-практическая конференция
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА» 
3-4 мая 2018 г.

Учасник:  Вечер Дмитро, студент 3-го курсу юр.ф-ту, ОР бакалавр. 
Тема доповіді: «Деякі проблемні питання електронних правочинів в соціальних 

мережах як ознаки прояву інформаційної небезпеки»

Международная научно-практическая конференция
«ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ 

К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»
г. Кишинев, Республика Молдова 

23–24 марта 2018 г.
У конференції бере участь: Паламарчук К.О. студентка 3-го курсу юр.ф-ту, ОР 

бакалавр. 
Тема доповіді: «До питання усунення колізій про захист особистого немайнового 

права: цивільний та цивільний процесуальний аспекти».
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У конференції беруть участь представники Фінансово-правового коледжу, 
студенти 4 курсу, спеціальність фінанси і кредит:

Кошіль І.В., тема: «Управління інноваційним розвитком регіонів».
Морозова А.Д., тема: «Управління системою інформаційних потоків проектно-

орієнтованих підприємств».
Бурла Н.О. «Імплементація європейських стандартів у державну політику 

України у сфері інноваційної діяльності».
Пєхтєрєва В.С., тема: «Державно-приватне партнерство:зарубіжний досвід та 

перспективи реалізації в Україні».
Суржик К.Р., тема: «Управління ризиком як інструментом антикризового 

управління підприємством».
Шевченко А.О., тема: «Особливості інноваційного розвитку акціонерного  

товариства в умовах сучасних інтеграційних процесів».
Шаман Я.О., тема: «Управління інформаційними ризиками на підприємстві». 
Линець А.О., тема: «Стан та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні».

(науковий керівник  к.т.н.,доц. Калінько І.В.)
Кириченко М.В., Бачарова Є.Є. тема: «Сучасний маркетинг у банківській 

діяльності».  
Катющенко А.В., тема: «Проблеми управління персоналом на сучасних 

підприємствах».
Колихан А.О., «Аналіз податкових надходжень в доходах бюджетів України».

(науковий керівник – д.е.н.,доц., Лисенок О.В).
3курс:

Гончарук Н.І., Косенко М.О., тема:«Особливості формування доходної частини 
місцевих бюджетів».

Бочарова Є.Є., Кириченко М.В., тема: «Управління капіталом підприємства в 
умовах ринкової трансформації економіки України».

(науковий керівник  - к.е.н.Осіпова Л.В.)
2 курс:

Предко С.С., тема: «Екологічне підприємництво».
Пєвнєв Н.Р., тема: «Технологія сучасного маркетингу».
Поліщук М.В., тема: «Basics platforms of marketing at nowadays».
Токарева Д.Д., тема: «Експорт продуктів сільського господарства».
Григор’єва К.О., тема: «Нові умови для бізнесу після подій 2014 року».
Удальцова В.С., тема: «Проблеми інтеграції людей з обмеженими можливостями 

в процесі покращення зайнятості населення та економічного росту».
Нізомова К.С., тема: «Страхування авто в Україні».
Булгаков А.І., тема: «Роль крипто валюти в сучасному світі».

(науковий керівник – д.е.н.Вітренко А.О.) 

Запрошуємо взяти участь у роботі 
науково-практичної студентської конференції на тему:

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: 
СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»,

яка відбудеться 11 квітня 2018 р.
У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за адресою:м. Київ, вул. Васильківська, 
36 (ст. М.«Васильківська»)
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Актуальні проблеми  права.
• Актуальні проблеми економіки.
• Проблеми реформування сучасного законодавства
Робочі мови: українська, російська. 
Для участі в роботі науково-практичної конференціі необхідно:

– заповнити  заявку учасника конференції до 05 квітня 2018 року;
– електронний варіант доповіді надіслати на електронну адресу 
ochernenko79@gmail.сom до 05 квітня  2018 року.

N.В. Електронний варіант доповіді має бути обов’язково 
погоджений  з науковим керівником.

ДНІПРОВСЬКИЙ 
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: 
СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ»

30–31 березня 2018 року
м. Дніпро

Учасник: Костюченко Дмитро, студент 3-го курсу юр.ф-ту, ОР бакалавр». 
Тема доповіді: «Деякі проблеми правового регулювання оборотоздатності 
електронних грошей при реалізації майнових прав дитиною».

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ»

м. Суми, 
25-26 квітня 2018 р.

Учасниками є  студенти 1курсу юр.факультету Фінансово-правового коледжу
Довженко Богдана, тема: «Стан дотримання прав людини за доби 
Української революції (1917-1921 рр.)»;
Лютий Святослав, тема:  «Стимули в праві за доби Української революції 
(1917-1921 рр.)»;
Пісоцька Ольга, тема:  «Конституційні джерела доби Української революції 
(1917-1921рр.) та їх місце в тогочасній правовій системі»;
Пузир Влада, тема: «Стан судової системи за доби Української революції 
(1917-1921 рр.)»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

відбудеться

МУТ- КОРТ З ІНТЕКТУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

За підтримки провідних вітчизняних юридичних та журналістських організацій, 
наукових установ 

Учасник конференції-студенти 3 курсу ОР  бакалавр, юр. ф-ту Фінансово-
правового  коледжу: Дмитро Вечер та Денис Яхно Студентами підготовлено 
меморандуми для участі, вироблено правові позиції.

Науковий керівник конференцій: заступник директора 
з наукової роботи Коледжу , к.ю.н., Я.Я Мельник

ЗАПЛАНОВАНО
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
 Економічний факультет

Наукове товариство студентів та аспірантів
XVI Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

 «Шевченківська весна 2018: Економіка» 
27-29 березня 2018 року
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ЗУСТРІЧ З ПРОФЕСОРОМ ДЖИМОМ ДЕЙВІДСОМ
У Фінансово-правовому коледжі відбулася зустріч з Джимом 

Дейвідсом,  доктором права, доктором  філософії, професором Ріджінського 
університету (США).

Довідка: Джим Дейвідс — директор програм «магістр юриспруденції» і 
«магістр мистецтв», а також доцент кафедри юриспруденції в Університеті 
«Ріджент» (США). З 2003 р. професор Дейвідс викладає такі предмети, як 
конституційне право США, виборче право, політична філософія, релігійні і 
соціальні ініціативи, апеляційна адвокатура, християнські основи уряду і судової 
практики. Перед приходом в «Ріджент» у 2003 році Джим Дейвідс був заступником 
директора і радником департаменту юстиції США з питань релігійних і соціальних 
ініціатив. Понад 40 років є членом Християнської Правової Спілки, першого і 
найбільшого товариства юристів-християн США. Джим Дейвідс закінчив Коледж 
Кальвіна і Університет Д’юка. Професор Дейвідс розповів про світоглядні витоки 
уряду та врядування крізь призму християнства,  зокрема, у контексті погляду 
Біблії на діяльність держави та суспільства, як богословські  ідеї протестантської 
Реформації повпливали на рівень економіки країн, що її прийняли. 

Під час зустрічі лектор зосередив свій погляд на те, в якому напрямку повинні 
мислити українські реформатори. «В Україні хороша Конституція, правильні 
закони, але вони погано працюють. Це відбувається через те, що будь-яка 
Конституція пристосована лише для моральних, законослухняних людей і ні 
для кого іншого. Люди самі мають контролювати виконання законів та свобод. 
Ви маєте знати свої права та боротися за них. У США ми також не довіряємо 
державному апарату, але у нас дуже сильна Конституція, і ми покладаємося на 
неї завжди. Нам дуже важливо, як ми виглядаємо в очах суспільства, тому ми 
намагаємося робити усе у концепції морально-етичних норм. Ми впевнені, що 
влада має працювати під егідою Конституції. І якщо ми хочемо досягти правосуддя, 
то мусимо дотримуватися політичної, правової та особистої свобод», – розповів 
Джим Дейвідс.

Тематична зустріч пройшла у форматі жвавої дискусії. Студенти ставили 
багато запитань до професора  і вільно спілкувалися без перекладача. Всі присутні 
одержали позитивні емоції від зустрічі..

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ З ВІЗИТОМ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2018
Поїздка до Європейського Суду, Європейського Парламенту, Офісу ЮНЕСКО   

відбудеться  з 19 квітня – 30 квітня 2018р.
Головна мета поїздки - можливість ознайомитися зі системою та основними 

принципами роботи провідних міжнародних організацій, поспілкуватися зі 
старшими, досвідченими колегами й відвідати кращі європейські юридичні вузи, 
культурні й дипломатичні установи, порівняти правові системи різних держав і 
рівень правової культури населення, а також отримати нові знання: прослухавши 
тематичні лекції і  взяти участь у дискусіях.

Студенти відвідають: Францію (Страсбург,Париж - ЮНЕСКО), Польщу 
(Вроцлавський університет), Німеччину (Берлін, Гамбург - Трибунал з морського 
права), Австрію (Лінц), Бельгія (Брюссель - Європейський парламент), Словаччину 
(Братислава), Нідерланди (Гаага - Міжнародний кримінальний суд), а також  
екскурсії по історичних центрах.

Бажаємо Вам яскравих вражень і вдалих зустрічей!

Вроцлавський університет

Офіс ЮНЕСКО

Художній музей Лентос

Міжнародний трибунал з морського права

Міжнародний кримінальний суд

Європейський парламент

Європейський суд з прав людини               



15 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                         № 1 (33) 2018 р.СТУДЕНСЬКЕ ЖИТТЯ

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ПІДКОРИЛИ ГОВЕРЛУ
«За справжню жагу до звершень, прагнення бути кращою версією себе, за 

тверду життєву позицію, торування шляху для досягнення мети – підкоренню 
Говерли на честь 23-ї річниці з Дня заснування Коледжу»  студенти нагороджені 
грамотами. 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ ДО ЄВРОСОЮЗУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Протягом останніх років студенти Фінансово-правового коледжу проводять  

дослідження у проекті з історії «Досвід євроінтеграції для України». 
Минулого навчального року першокусники подорожували та були першими, 

хто зробив проект за кордоном. Тому, другий курс, який вже працював в Європі, 
вирішив запросити з собою перший курс, щоб поділитися досвідом і навичками. 

Цього року відбулася найочікуваніша подія осені - подорож до Італії ( Падуя, 
Рим і Вінеція) та Угорщини (Будапешт). Як завжди, ми подорожуємо не просто 
так, а з метою дізнатись чогось більшого, набратися досвіду та навчитися 
працювати в колективі. 

У проекті з історії «Досвід євроінтеграції для України» цього року приймали 
участь студенти 1-2-курсу юридичного  та економічного факультетів: Алієв 
Самір, Вовченко Михайло, Захаренко Анастасія, Левицький Гліб, Науменко Діана, 
Нігалатій Ангеліна, Сичова Ксенія, Столяр Ілля, Афонін Михайло, Курищук Дмитро, 
Петренко Марія, Бублик Данило, Олексюк Христина, Олексюк Софія продовжили  
роботу над  дослідницьким проектом «Досвід євроінтеграції країн Східної Європи 
для України».

Підбиваючи підсумки, нам всім дуже сподобалась подорож. У нас була мета 
подивитися світ, розширити свій світогляд, а також набратися досвіду спілкування 
з людьми, дізнатись інші думки про Євроінтеграцію України, та Євроінтергацію 
вцілому.

Поїздка була результативна. Ми отримали неймовірні враження від 
побаченого, дізналися величезну кількість корисної інформації, отримали досвід 
роботи в команді, розвинули  навички спілкування англійською мовою. На черзі 
підготовка презентації по групах.Звіт перед адміністрацією коледжу і батьками. 
Робота над проектом і дослідження триває…. 

Захаренко Анастасія
2 курс юр.ф-т

«АРТ-СТУДІЯ КОЛЕДЖ»
Талановита молодь Коледжу завжди може реалізувати свої акторські здібності.
Кожного навчального року студентами-першокурсниками поповнюється 

новими  талантами
«Арт-студія Коледж».

Таланти студентів безмежні, вони співають, танцюють, грають на музичних 
інструментах.

Завжди на допомогу приходить  художній керівник студії  Володимир 
Костянтинович Хоменко, який є автором багатьох музичних творів, зокрема: 
«Гімн Коледжу», «День відкритих дверей», «Другий дім Коледж», « З днем 
народження, Коледж!» та  інші різнопланові за змістом пісні. Пісні записуються  
на професійних студіях звукозапису.

Владислав ЖЕНЖЕРА,  2 курс ек. ф-т,  біотлоніст, п’ятиборство, і за призові 
місця на чемпіонатах України нагороджений медалями;

Олександр БУБЛИК, 2 курсу ек. ф-т,  п’ятиборств з 12 років, виконав КМС з 
чотирьохборства: плавання, стрільби, бігу, фехтування,  Чемпіонаті світу в Єгипті 
(Хургада) зайняв 2 місце,  в Туреччині в особистому заліку — 1 місце.

Денис ПАЩЕНКО 2 курс ек. ф-т   нагороджений дипломом і медаллю за 2 
місце на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Змагання присвячені 
воїнам АТО, що віддали своє життя за свободу України.

Денис БРУСОВ,  1 курсу ек.ф-т , трикратний чемпіон України. Десятикратний 
чемпіон Києва з бойового  мистецтва:карате і ММА.

Найкращі учасники Спартакіад :
 з кульової стрільби – Бублик Олександр, Бублик Данило, Женжера Владислав, 

Шишлевський Володимир;
з баскетболу: Пащенко Денис, Костюкевич Павло, Руфанов Кирило, 

Шишлевський Володимир, Шищенко Костянтин,
з волейболу: Бублик Олександр, Бублик Данило, Женжера Владислав, 

Шишлевський Володимир, Кругляк Яна, Буцан Альона, Погрібна Єлизавета, 
Бездень Людмила, Токарева Дар’я. 

змагання із забігу: Науменко Діана.  

РАДІСТЬ ТВОРЧОСТІ І СВІТЛОГО НАТХНЕННЯ

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ

Денис БРУСОВ

У студентському житті фізична культура і спорт займають окрему яскраву 
сторінку. 

Рік 2017 добіг кінця, а в цей час прийнято оглядатися на прожиті місяці, 
аналізувати свої результати. Безперечно, студентам Фінансово-правового 
коледжу є чим пишатися і до чого прагнути на фаховій ниві, але сьогодні  хотілося 
б згадати досягнення  на спортивних аренах.

* * *



Випускники Фінансово-правового коледжу, які отримали ОР бакалавр 
успішно вступили і продовжують навчання за відповідними спеціальностями в  
магістратурі юридичного та економічного факультетів  Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

Економічним факультетом Університету в межах міжнародного 
співробітництва започаткована програма «Подвійний диплом» спільно з провідним 
університетом Норвегії.

Обрано найкращих для продовження навчання в Норвегії. 
Студенти  продемонстрували високі показники академічної успішності, відповідний 
рівень знання англійської мови, а також надали результати професійних тестів 
щодо обраної спеціальності.

Серед 10 таких студентів є і випускники нашого Коледжу. Поляновський Гліб, 
Тарасенко Марія, Тимошенко Олександра, Білецька Анжеліка. Старостою всієї 
групи обрано Тимошенко Олександру.

Ми вирішили зробити бліц-інтерв’ю з самими студентами і почути їх враження 
про  студентське навчання  за кордоном.

1. Що таке подвійне дипломування? 
Поляновський Гліб:  Подвійне дипломування – це можливість одночасно 

отримати два дипломи (диплом Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченко та диплом університету Норд) навчаючись за однією спеціальністю. 

2. Скільки студентів навчаються у вашій групі і з яких країн?
Поляновський Гліб:  За цією програмою навчаються багато студентів з різних 

країн. Наприклад, Німеччина, Норвегія, Італія, Росія та Україна. Група є доволі 
інтернаціональною та кількість студентів змінюється залежно від предмету. 

3. Скільки студенти мають лекцій щодня?
Білецька Анжеліка: Кількість лекцій змінюється в залежності від тижня. В 

середньому 1 предмет в день, лекція з якого триває 3 години. 

4. Яка система оцінювання знань студентів в університеті Норд?
Білецька Анжеліка: Взагалі діє Болонська система. Протягом лекцій оцінки 

не виставляються. Кінцева оцінка з предмету складається з оцінки виконання 
практичних завдань. Також є предмети, де складаються іспити. З таких предметів 
оцінку за практичні завдання сумують з оцінкою за іспит, де оцінка за іспит 
складає 60%. 

5. Чи багато завдають для домашньої роботи?
Тарасенко Марія: Як таких домашніх завдань не має, але протягом кожного 

курсу задають два масштабних практичних завдання. 
6. Чим відрізняється навчання в Україні та Норвегії?
Тарасенко Марія: В Норвегії навчання  цікавіше, оскільки використовуються 

нові комп’ютерні технології ( в аудиторіях встановлене відповідне обладнання). 
Також, все навчання проводиться в електронній формі (папір не використовується). 
Викладачі інтернаціональні, завдяки чому ми маємо змогу отримати інформацію з 
різних поглядів. Подання інформації легке та ненав’язливе.

7. Які переваги саме такого навчання?
Тимошенко Олександра: Існує достатньо багато переваг, наприклад: 

комунікація з людьми з різних країн, змога навчатися  англійською/норвезькою 
мовами та із застосуванням новітніх технологій. 

8. Що плануєте після завершення навчання?
Тимошенко Олександра: Плануємо застосовувати здобуті навички та знання 

на практиці. 

9. Чи забезпечує вас Норд університет стипендією?
Тимошенко Олександра: Так, забезпечує. 

10. Чи є обов’язкова форма одягу? 
Тимошенко Олександра: Немає.

11. Чи є канікули та їх тривалість?
Тарасенко Марія: Канікули є та тривають один тиждень. Канікули припадають 

на Пасхальні свята. 

12. Чи їздите ви до інших міст Норвегії?
Білецька Анжеліка: Поки що ні, але плануємо.

13. Як ви влаштовуєте свій побут та умови проживання?
Тарасенко Марія: В гуртожитку тебе забезпечують всім необхідним, наприклад: 

кухнею, спортивною кімнатою, кімнатами для навчання та іншим. 

14. Як проводите своє дозвілля?
Поляновський Гліб:  У вільний від навчання час  ми намагаємося вести активний 

спосіб життя,  знайомимося з культурними пам’ятками міста. 

Дякуємо за корисну та цікаву розмову і виділений час на спілкування. Бажаємо 
вам незабутнього та реально захоплюючого, одним словом, справжнього 
студентського життя  і відмінних результатів. 

СТУДЕНТИ-ЕКОНОМІСТИ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У НОРВЕГІЇ

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ З ФАХІВЦЯМИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БАНКУ УКРАЇНИ

15 березня цього року для студентів 2-3 курсів спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит» Фінансово-правового 
коледжу відбулися лекції з фахівцями Національного банку України. 

Лекція від проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», «Основні 
аспекти фінансування» к.е.н.,доц. Яценко В.В.; 

Лекція на тему:«Поведінкова економіка. Як ми приймаємо фінансові рішення» 
фахівець Чорна Л.М. 

Такі зустрічі сприяють  підвищенню рівня практичної підготовки студентів 
та поглибленню знань щодо сучасних методів організації банківської системи 
України.
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Серед  учасників конференції були представники Фінансово-
правового коледжу.

Робота конференції відбувалася у секціях:
 ТЕОРІЯ та МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Губанова Т.О., к.ю.н., Заслужений юрист України, директор Фінансово-
правового коледжу. Тема: «Законодавчий процес періоду  Української 
революції 1917-1921рр. та сьогодення; порівняльно-правовий аналіз».

ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ / ІСТОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ / 
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Студенти 1 курсу ОКР молодший спеціаліст:
Гриценко С.І. Тема: «Конституція Української Народної Республіки 

1918р.-памятка права доби Української революції 1917-1921рр.»
 Іллічов Ю.Ю. Тема: «Еволюція праворозуміння у творчості останнього 

ректора Університету Є.В.Спекторського (1917-1918рр.)».
Ткаченко Ф.В. Тема: «Проблема праворозуміння у творчій спадщині 

викладачів Університету Св.Володимира початку ХХст.».
Студенти 1 курсу ОР бакалавр:
Довженко Б.М. Тема: «Права і свобода людини та громадянина в 

конституційному законодавстві за доби Української революції 
(1917-1921рр.)». 

Лютий С.І., Тема: «Правова регламентація державного будівництва за 
доби Директорії Української Народної Республіки».

Пісоцька О.В. Тема: «Українська Народна Республіка в екзилі: правові 
засади діяльності».

Мусієнко М.А. Тема:«Правовий статус Української православної церкви 
за доби національно-визвольних змагань (1917-1921рр.)».

Бердичевський В.І. Тема:«Особливості законодавчого процесу за доби 
Української Держави гетьмана П.Скоропадського».

Сидоренко О.О.  Тема:«Державний герб УНР- відродження української 
історичної спадщини». 

Герасичева В.В. Тема: «Законодавча регламентація виборчого процесу 
в Українській Народній Республіці».

Лостік В.Ю. Тема: «Акт злуки УНР 22 січня 1918р.: передумови та 
наслідки проголошення».

Пузир В.С. Тема: «Генеральний суд Української Народної Республіки: 
нормативне забезпечення діяльності».

Захаренко А.К. Тема: «Законодавче забезпечення реформування 
освіти та науки в Українській Народній Республіці».

Бербат М.Л. Тема:: «Організаційно-правові засади діяльності 
Державного Сенату Української Держави гетьмана П.Скоропадського».

Андьонов Д.С. Тема: «Формування інституту громадянства в Українській 
Народній Республіці».

Грицун Ю.Ю. Тема: «Правове регулювання сфери фінансових відносин 
в Українській Державі гетьмана П.Скоропадського».

Тези робіт учасників конференції опубліковано у збірнику.

АЛЕЯ ВИПУСКНИКІВ
Протягом багатьох років кожна весна входить в історію Фінансово-

правового коледжу.
Запроваджена традиція випускниками минулих років має своє 

продовження …
 На Алеї були висаджені перші деревця випускниками. Кожного 

року ця почесна справа належить кращим студентам - випускникам 
Коледжу. Вони продовжать традицію - висаджувати деревця на Алеї 
випускників. Адже, залишаючи стіни рідного Коледжу, випускники 
завжди пам’ятатимуть його, а він буде пам’ятати про них. 

СПОРТ У КОЛЕДЖІ
У Фінансово-правовому коледжі розпочинаються спортивні весняні 

Спартакіади.
У квітні-травні студенти 1 та 2 курсів покажуть свою майстерність з 

футболу, який буде проходити у спортивному комплексі «ЛОКОМОТИВ». 
Техніку змагань з волейболу студенти продемонструють у квітні. Журі  
будуть визначати кращих. Нагородження  спортсменів  кожного з курсів 
відбудеться після змагань. 

СПІЛЬНА ПОДОРОЖ – 
ШЛЯХ ВИКЛАДАЧА ДО СЕРЦЯ СТУДЕНТА

Відпочиваємо разом..
Студентське життя насичене на яскраві події та враження. З перших 

навчальних днів студенти невтомно почали опановувати нові знання у 
стінах своєї альма-матер. Та окрім навчання наше талановите студентство 
встигає присвятити час і культурному розвитку та спілкуванню. Щедрим  
Коледж  на різносторонні заходи, серед яких проводяться пам’ятними 
виховні години до Дня Гідності та Свободи України, День пам’яті Героїв 
Небесної Сотні, Дня української мови та писемності, Шевченківські дні, 
відзначаємо День Коледжу, День  студента, День Святого Валентина та 
ін.., а також екскурсії по історичних містах України. 

І нарешті, подорож – це завжди яскраві враження, незабутні моменти 
життя, веселі спогади і безцінний досвід.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ІСТОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ 

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:
«УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО Й ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

(1917-1921 РР.)»

відбулася 
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ШАНУЄМО ТРАДИЦІЇ



Чому обрали для майбутньої професії 
саме наш Коледж?

Іванна. В житті людини трапляються випадковості та 
закономірності. Так, мій вступ до Фінансово-правового 
коледжу, як і вибір юридичної професії, стали випадковістю, 
яка перетворилася на доленосну закономірність, що визначила 
майбутню долю.

Віталій. На противагу дружині я свідомо вступав до Коледжу, 
адже з дитинства мріяв бути адвокатом і вже торував дорогу у 
даному напрямку. До цього я успішно закінчив Житомирський 
кооперативний коледж бізнесу і права та прийняв рішення 
продовжити навчання у столиці. Серед навчальних закладів 
особливу увагу привернув Фінансово-правовий коледж, адже 
саме тут вміло поєднувалося два фактори: вартість навчання та 
якість освіти. З одного боку, Коледж крокував в одну ногу із 
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 
у напрямку забезпечення освітньої складової, адже і викладачі, 
і навчальні програми були ідентичні, а з іншого – вартість такої 
освіти була значно меншою.

Про роки навчання, викладачів.
Іванна. Студентські роки для кожного є незабутніми. 

Особисто для мене – це переїзд до Києва, нові друзі, незвідані 

перспективи. Навчання у стінах Коледжу видалося цікавим, 
посильним. Викладачі доносили до нас не лише навчальний 
матеріал, а й виконували виховну місію, яка так необхідна для 
формування молоді. Разом з тим, методисти Коледжу завжди 
згуртовували, були так званими «матусями», що турбувалися 
на кожному кроці і за здоров’я, і за успішність, а, подекуди, і за 
особисті сторінки життєпису. Дружня атмосфера колективізму 
не стерлася роками. Донині усі однокурсники спілкуються між 
собою, працюють пліч-о-пліч та завжди готові подати руку 
допомоги.

Роль отриманих знань і навичок 
у Вашій професійній діяльності.

Віталій. Отримані під час навчання знання, безумовно, стали 
фундаментальними для наступного життєвого кроку – юридичної 
практики. Складно виокремити якийсь предмет чи навчальну 
дисципліну, адже в моїй практичній роботі знадобилися і 
використовуються навички із різноманітних галузей права: 
кримінального, господарського, цивільного, конституційного, 
трудового та інших. Вони дали мені можливість бути всебічно 
обізнаним юристом, який в змозі вирішити будь-яку проблему, 
незалежно від її складнощі та сфери виникнення.

Пригадати яскраві і веселі моменти.
Віталій. Наші найяскравіші спогади пов’язані між собою, 

адже саме в стінах коледжу я зустрів свою майбутню 
дружину. Особисті почуття та навчальний процес не шкодили 
один одному. Кожен із нас прагнув бути кращим, щоб не 
зганьбитися в очах коханої людини, а взаємна допомога і 
підтримка стали доконаним фактом. Завершення навчання в 
Коледжі продовжилося вступом до магістратури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, який, 
за вироком долі, був призначений на день нашого весілля. 
Відтак, довелося спочатку вступні іспити складати, а потім 
весілля гуляти.
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Зі стін нашого навчального закладу вийшли сотні талановитих випускників, які, 
можливо, не всі  дуже відомі, але немає сумніву в тому, що вони стали добрими, 
духовно багатими людьми, які понесли у світ, посіяні тут в їх душі зерна любові до 
всього рідного.
Окрема подяка колишнім випускникам, котрі добрими справами прославляють 
Коледж на теренах країни й зарубіжжя. Праця кожного з них – це золоті сторінки 
історії нашого навчального закладу.

Готуючись до випуску цього номеру газети ми зробили 
бліц-інтерв’ю з випускниками минулих років.

(випускники 2006 р.)

Мацелюх Іванна,

Мацелюх Віталій



Ґрунтуючись на особистому життєвому досвіді, розкажіть 
молодому поколінню, як навчання в Коледжі 

вплинуло на подальше Ваше життя.
Іванна. Нині моя професійна діяльність пов’язана із 

самим Коледжем та студентською аудиторією. Саме в його 
стінах мені прищепили любов до пізнання проблем право - і 
державотворення. Викладачі були тим взірцем, на який хотілося 
рівнятися, тому завершення навчання у мене покликало біль 
втрати. Саме тоді я поставила для себе мету – вчитися далі та 
обов’язково повернутися, тільки у статусі педагога.

Ви працюєте чи навчаєтесь?
Іванна. Коледж окреслив для мене чіткий вектор 

професійного руху вперед, заклав тверді підвалини і став 
початком навчання, яке для мене донині не є завершеним. Після 
випуску я продовжила освітній шлях на юридичному факультеті 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
далі – аспірантура цього ж Університету та здобуття наукового 
ступеню кандидата юридичних наук. Нині триває перший 
рік навчання в докторантурі, яку, сподіваюся, завершити із 
здобуттям вищого наукового ступеню. За роки педагогічної 
роботи моєю маленькою гордістю став науковий внесок, який 
назавжди залишиться в стінах бібліотек. Йдеться про написання 
монографії «Джерела церковного права за доби українського 
Середньовіччя», яка побачила світ у 2015 р.

Віталій. Свій освітній шлях я продовжив у стінах юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Пропрацювавши один рік на посаді експерта з 
тендерних закупівель в Міністерстві економіки України, я вирішив 
залишити державні кабінети та відкрити власну юридичну 
компанію. Так, у 2008 р. ми з дружиною створили Компанію 
«Світ юридичних послуг», яка за декілька років роботи вийшла 
на лідерські позиції у сфері державних закупівель. Наступний 
крок професійного вдосконалення пролягав через отримання 
свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, що 
дозволило разом із партнерами (випускниками Коледжу), 
створити Адвокатське об’єднання «Артіус», яке в минулому 
році отримало титул кращої юридичної компанії України. 
Нині я є її керуючим партнером та віце-президентом Асоціації 
адвокатів України. Проте жага до продовження навчання мене 
також не покидає, тому, на сьогоднішній день я здобуваю другу 
вищу освіту в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування».

Ваші плани на майбутнє?
Іванна. Плани вже окреслені, залишається їх досягти. На 

цьому шляху неодмінним є кропітка і щоденна робота, пов’язана 
із самовдосконаленням. До неї нас привчив Коледж, тому ми не 
можемо і не вміємо діяти інакше.

Віталій. Безумовно, ніколи не можна зупинятися на 
досягнутому, адже тоді непомітно можна розпочати рух у 
зворотному напрямку, тому в моїх планах лише щоденна 
кропітка робота, спрямована на задоволення потреб клієнтів, 
для розвитку власної юридичної компанії. При цьому наша 
родина не забуває про пізнавальні сімейні подорожі, цікаві 
спортивні забави та хороший відпочинок, щоб набратися сил 
для подолання нових вершин.

Рибак Микола (випускник 2013р.):
• Для майбутньої професії обрав 

Фінансово-правовий коледж, бо 
навчалась моя сестра, порекомендувала 
саме сюди йти вчитись. Про свій вибір 
не жалкую.

• Навчання мені подобалось. Крім 
навчання був членом редколегії газети 
«СтудентІнформ». 

• За роки навчання Коледж навчив 
мене організованості, а також плануванню свого часу, що корисно  
в повсякденному житті.

• Вдячний викладачам за високий рівень знань підготовки 
студентів та відданість своїй праці, а також адміністрації Коледжу 
за підтримку дружньої атмосфери в колективі.

• Зараз навчаюсь в аспірантурі юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
працюю на державній службі. 

Макогонюк Юлія Юріївна 
(випускниця 2011р.)

Приємна атмосфера Коледжу, був 
хороший та дружній студентський 
колектив, справедливі та доброзичливі 
викладачі, які готові допомогти 
студентам в будь-який момент.

Роки навчання у Коледжі назавжди 
залишаться для мене одним із 

найяскравіших та найщасливіших періодів у житті. Роки навчання 
- це друзі, з якими ми досі разом ідемо по життю, це найкращі 
спогади,  які завжди приємно згадувати!

Отримані знання та практичні навички стали міцною основою 
мого особистого і професійного життя! Я з впевненістю можу 
сказати, що навчання у Фінансово - правовому коледжі - це шлях 
до успіху!

Свій професійний шлях я розпочала в стінах рідного коледжу. 
Потім вступила до магістратури КНУ імені Тараса Шевченка. Після 
закінчення Київського Національного університету захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук.  

Особливу подяку хочу висловити усьому викладацькому 
колективу та директору Фінансово – правового коледжу 
Губановій Т.О., вона є еталоном сучасного керівника, поєднує в 
собі харизму та лідерські якості. 

Я отримала в стінах Коледжу безцінний досвід, який тепер 
ефективно використовую у своєму житті!

 Обирайте свій шлях, вам бути і вчителем, і наставником свого 
життя.

Ми вдячні нашим випускникам, які з радістю 
відгукнулись на нашу пропозицію і розповіли 
ще безліч цікавих, веселих і навіть прикольних 
моментів, пригадали студентські роки, проведені в 
Коледжі, а також  поділилися своїми досягненнями.

По закінченню бесіди, гості  побажали Коледжу 
процвітання, а майбутнім випускникам наснаги, 
світлого майбутнього та підкорення професійних 
висот.
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