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Мрієш долучитись до нашої команди?
БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІЧІ!
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Шановні абітурієнти!
У цьому році наш заклад вищої освіти Фінансово-правовий коледж стоїть 

на старті 26-ої вступної літньої кампанії! Вже починаючи з 30 червня двері 
нашого Коледжу гостинно відкриються для наших наймолодших абітурієнтів – 
випускників 9-го класу, які оберуть для себе навчання   за освітньо-професійним 
ступенем фаховий молодший бакалавр відповідних спеціальностей.

Програма підготовки фахових молодших бакалаврів розрахована на 3 роки і 
надає можливість отримати диплом фахового молодшого бакалавра разом зі 
свідоцтвом про здобуття повної загальної середньої освіти. А в серпні цього 
літа ми чекаємо випускників 11-го класу, які виявлять бажання відповідно до 
діючих «Правил прийому про здобуття вищої освіти у Приватному вищому 
навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» навчатися не тільки за 
освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, а і враховуючи 
результати ЗНО, за програмою підготовки бакалаврів, термін навчання за 
якою складає на денній формі 4 роки, а на заочній – 5 років.

Навчальний процес у Коледжі організовано з урахуванням вимог Закону 
України «Про вищу освіту» та всіх рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України. Ми оперативно реагуємо на всі виклики сьогодення, втілюємо 
найкращі ідеї заради майбутнього якісної освіти. У Коледжі діє Деканат 
дистанційного навчання, постійно проводиться аналіз навчального процесу 
та перегляд освітніх програм відповідно до викликів сьогодення.Навчальний 
процес здійснює команда високопрофесійних викладачів, які мають найвищу 
кваліфікацію.

Коледж стрімко розвиває міжнародне співробітництво: на основі освітньої 
он-лайн платформи Coursera for Campus, укладена ціла низка угод, зокрема з 
Центром українсько-європейського наукового співробітництва, за підтримки 
якого студенти Коледжу мають змогу взяти участь у дослідницькому проекті 
«International institutions study visit», подорожувати країнами Європи та 
втілювати набуті знання та враження у навчальний процес.

У рамках угоди про спільні проекти та плани з Київським міським осередком 
Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів 
Права ELSA Україна» ELSA Ukraine постійно проходять мут-корти, засідання, 
науково - практичні діалоги, сareer talks.

Усім абітурієнтам 2020 року бажаю не помилитися зі своїм вибором! Адже 
Ваш вибір – це Ваше майбутнє, серйозно і виважено, з повагою до самих себе 
зробіть цей вибір! Гідно і успішно пройти вступні випробування та отримати 
гордий статус Студента!

Успішної вступної кампанії!

Губанова Тамара Олексіївна
доктор юридичних наук, професор

Директор Фінансово-правового коледжу

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Рік 2019 відійшов в історію.  Були  плю-

си і мінуси, перемоги і поразки, але рік  
завершився  достойно.

 Cесія…Позаду залишився непростий 
час навіть для найстаранніших  сту-
дентів.  Більшість студентів кажуть, що 
найперша в житті сесія є найважчою, 
мабуть, така оцінка досить є індивіду-
альною. Частина   студентів   отримали 
«автомати», оскільки  протягом семестру 
наполегливо працювали,  продемонстру-
вавши засвоєні матеріали, тож легко 
можна побачити, хто заслужив на неве-
личкий втішний презент у вигляді гарної 
оцінки або ж  звільнення від іспиту.

У Коледжі заліково-екзаменаційна се-
сія пройшла  динамічно і для переважної 
більшості студентів успішно! 

Розпочався рік  2020 – це початок но-
вого десятиліття,  початок чогось нового 
для кожного з нас.  Яким буде студент-
ське життя – залежить тільки від нас.  
Ми набираємось досвіду, стаємо сучас-
нішими, свідомішими, динамічнішими, 
креативнішими. 

 Налаштовуймо себе позитивно, поз-
бавляймось святкової аури та знову до 
навчання – до повноцінних студентських 
буднів.

Час минає швидко, а нам потрібно ба-
гато чого зробити! Нехай позитивне став-
лення та сили принесуть успіх та бонуси 
під час навчання та після нього. 

Успіхів усім!

Редколегія  «СтудентІнформу»
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 Фінансово-правовий коледж, як заклад вищої освіти 
(обсяг підготовки здобувачів вищої освіти освітнього 
ступеня бакалавр становить 68% загального ліцензійно-
го обсягу) одним із перших серед закладів вищої освіти 
в Україні отримав ліцензію Міністерства освіти і науки 
України на здійснення освітньої діяльності у сфері фа-
хової передвищої освіти. Згідно вимог ст. 28 Закону 
України «Про фахову передвищу освіту» Фінансово-пра-
вовий коледж створив структурний підрозділ – Фахо-
вий коледж,- який буде здійснювати підготовку здо-
бувачів фахової передвищої освіти, зокрема на основі 
базової загальної середньої освіти та повної загальної 
середньої освіти, починаючи з літньої вступної кампанії 
2020 р., затвердженого протоколом Вченої ради №1 від 
01 жовтня 2019 р.

Підготовка фахового молодшого бакалавра буде 
здійснюватися відповідно до наказу Міністерства осві-
ти і науки України від 21.11.2019 року № 986-л (відомо-
сті про право здійснення освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти, розміщені на офіційному 
вебсайті Міністерства: https://mon.gov.ua/storage/app/
media/14.01.2020/20.01.2020/Fahova_onovlennia%20
20.01.2020/pravoviy-koledzhfakhovapered21111911.pdf), Пра-
вил прийому за освітньо-професійним ступенем фахового 
молодшого бакалавра до Фахового коледжу Приватного ви-
щого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» у 
2020 році, розглянутих та затверджених на засіданні Вченої 
ради протокол № 3 від 17.02.2020 року,  у галузі знань Право 
(081 Право) та Управління та адміністрування (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування).

Фаховий коледж Фінансово-правового коледжу буде 
основою для формування сучасної системи фахової пе-
редвищої освіти, спрямованої на забезпечення потреб 
здобувачів та сучасного ринку праці, забезпечить умови 
для ефективного функціонування на принципах акаде-
мічної доброчесності та автономії. 

В освітній системі України важливу ланку займає фа-
хова передвища освіта, розвиток якої зумовлений пере-
ходом національної економіки на новий технологічний 
рівень з євроінтеграційним напрямком розвитку. Безпе-
речно, це зумовлює необхідність модернізації системи 
підготовки фахівців для ринку праці. 

Триває системна трансформація освітньої сфери, го-
ловною метою якої є нова висока якість освіти на всіх 
рівнях. Масштабне реформування освіти в Україні ста-
ло можливим завдяки прийняттю рамкового Закону 
України «Про освіту». На думку ексміністра освіти і на-
уки України Ганни Новосад Закон визначив метою осві-
ти всебічний розвиток людини як особистості та най-
вищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 
необхідних для успішної самореалізації компетентно-
стей, виховання відповідальних громадян, які здатні 
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і суспільству, зба-
гачення на цій основі інтелектуального, економічного, 
творчого, культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля забез-
печення сталого розвитку України та її європейського       

вибору. 
Реформа здійснюється за чотирма напрямами: рефор-

мування середньої освіти, професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, вищої освіти та створення нової системи 
управління і фінансування науки. Закон України «Про фа-
хову передвищу освіту» визначає порядок, умови, форми 
та особливості здобуття фахової передвищої освіти, та 
регулює суспільні відносини, що виникають у процесі ре-
алізації конституційного права людини на освіту, прав та 
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь 
у реалізації цього права, а також, визначає компетенцію 
державних органів та органів місцевого самоврядуван-
ня у сфері фахової передвищої освіти. 

Закон встановлює основні правові, організаційні, фі-
нансові засади функціонування системи фахової перед-
вищої освіти, створює умови для поєднання освіти з 
виробництвом, з метою підготовки конкурентоспромож-
них фахівців для забезпечення потреб суспільства, рин-
ку праці та держави.

Серед позитивних аспектів нового Закону можна за-
значити наступні:

• підготовка фахових молодших бакалаврів, а також 
підготовка за коротким циклом вищої освіти або пер-
шим (бакалаврським) рівнем;

• відсутні обмеження щодо віку студентів, кількості по-
передньо здобутих дипломів за бюджетний кошт;

• можливість формування індивідуальних освітніх 
траєкторій та надання вибору форми освіти (мережева, 
дуальна, навчання на виробництві тощо). 

Сучасна фахова передвища освіта в Україні повин-
на готувати спеціалістів нового рівня та можливостей, 
здатних до ефективної роботи в умовах активного впро-
вадження новітніх технологій. «Усе це має стати запо-
рукою як професійного розвитку молодих фахівців, так 
і трампліном для успіху тих, хто прийшов для здобуття 
нової професії», - зазначає генеральний директор дирек-
торату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Отже, запрошуємо Вас здобути сучасну та якісну освіту 
у Фінансово-правовому коледжі. Ми готуємо спеціалістів 
нового рівня та нових можливостей, які будуть володіти 
ключовими професійними знаннями та навичками, 
необхідними для ефективної трудової діяльності у 
майбутньому. 
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ЗАКЛАДЕНО ОСНОВУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

СТВОРЕНО СТУРКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
 9 серпня 2019 р. набрав чинності Закон України «Про фахову передвищу освіту»
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У термін з 13 СЕРПНЯ ПО 30 ВЕРЕСНЯ
 подати наступні документи:

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Спеціальність «ПРАВО»:

Українська мова та література – 100 балів
Історія України - 100 балів

За вибором: 
Математика або іноземна мова - 100 балів

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ МАЄ 
БУТИ НЕ МЕНШИЙ, НІЖ 140 БАЛІВ

Спеціальність «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ»:

Українська мова та література - 100 балів
 Математика - 100 балів

За вибором: 
Історія України або іноземна мова - 100 балів

Термін навчання: 4 роки - денна форма,
 5 років - заочна форма

У ТЕРМІН З 13 СЕРПНЯ ПО 30 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ 
ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ ЧЕРЕЗ ОСОБИСТИЙ 

КАБІНЕТ НА САЙТІ EZ.OSVITAVSIM.ORG.UA

ВСТУП ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ 

БАКАЛАВРА 
( на базі 11-го класу)

«ПРАВО» або «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ» 

Термін навчання -  3 роки

У термін з 30 червня по 14 липня 2020 року
подати за попереднім записом наступні документи:

1.  Копію паспорта громадянина України  (ID- картки) 
або свідоцтва про народження  (якщо Вам менше 14 
років).

2. Копію реєстраційної картки платника податків.

3. Свідоцтво про базову загальну середню освіту і дода-
ток до нього.

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

ВСТУПНІ ІСПИТИ  
за обраними вами спеціальностями:

Українська мова (обов’язково).
Математика або Історія України

(за Вашим вибором, незалежно від спеціальності)

ВСТУП ЗА ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНИМ СТУПЕНЕМ

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА  
(на базі 9-го класу)

1. Копію паспорта громадянина України (ID - картки).

2. Копію реєстраційної картки платника  податків.

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту і дода-
ток до нього (оригінал).

4. Сертифікат зовнішнього незалежного  оцінювання 
(оригінал).
(У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО  2017, 2018, 
2019, 2020 років, а з іноземної мови результати 2018, 2019 
та 2020 років).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вартість навчання за рік:
Денна форма - 22 200 грн
Форма оплати – помісячна 

(1850 грн. на місяць)

Заочна форма - 15 000 грн

Обрати спеціальність, яка Вас цікавить,  або ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ОБИДВІ:

НАШІ КОНТАКТИ:

03087, м. Київ, вул. Пітерська, 5А

(050) 777-09-67; (098) 777-67-17

fpk.in.ua      info@fpk.in.ua       @fpk.in.ua
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6 березня 2020 року студенти Фінансово-правового 
коледжу відвідали Освітній центр ВР України. Центр 
є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради 
України та результатом співпраці Апарату ВР з Про-
грамою USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, 
демократичне парламентське представництво», яка 
виконується Фондом Східна Європа і реалізується за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). Діяльність центру пов’язана з просвітницьки-
ми заходами з основ парламентаризму. 

Просвітницькі програми полягають в тому, аби знан-
ня про парламент  і його діяльність були доступними 
особливо  студентській молоді, щоб вони розуміли роль 
та значення парламенту в житті країни та кожної люди-
ни. Адже, парламентська освіта – потрібна!

Студенти Коледжу мали змогу ознайомитись з діяль-
ністю Верховної Ради за допомогою тематичної лекції 
та відчути себе справжніми парламентарями – дебату-
вали за законопроект з питань використання гаджетів 
у загальноосвітніх закладах освіти. 

Неймовірним сюрпризом стало спілкування з Оле-
ною Кондратюк – заступником Голови Верховної Ради 
України, народним депутатом ІV,VII,VIII та IX скликань, 
яка знайшла можливість завітати до Освітнього центру 
та поспілкуватись з нашими старанними та активними 
студентами. 

Ця зустріч назавжди запам’ятається теплим прийо-
мом, здобутими практичними навичками та цінними 
порадами від працівників та керівництва Верховної 
Ради України студентам Коледжу. 

Висловлюємо особливу подяку та сподіваємось на 
подальшу участь у цікавих та пізнавальних заходах Ос-
вітнього центру Верховної Ради України!

ВІЗИТ ДО ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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Практика студентів є обов’язковою складовою части-
ною процесу підготовки фахівців. Окрім підготовки до 
другого навчального семестру, у студентів залиши-
лось актуальним питання проходження виробничої 
практики.

В січні-лютому 2020 року студенти 3-4 курсів Коледжу 
проходили виробничу практику в районних державних 
адміністраціях, районних судах, Національній поліції 
України, Головному територіальному управлінні юсти-
ції в місті Києві, Прокуратурі міста Києва та районних 
прокуратурах, фінансових установах, банках, страхових 
компаніях тощо.

Основними завданнями практики є: набуття профе-
сійних якостей майбутнього фахівця, що відповідає 
вимогам суспільства і держави, а також удосконален-
ня особистісних якостей; формування у студентів про-
фесійних умінь і навичок, що необхідні для успішного 
здійснення фахових функцій; придбання студентами 
навичок самостійного виконання поставлених завдань, 
пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки; 
сприяння свідомого ставлення студентів до праці; фор-
мування інформаційної культури студентів; вироблен-
ня навичок планування робочого часу, виконання ос-
новних видів роботи, підготовки та оформлення звітної 
документації. 

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ПРОЙШЛИ ПРАКТИКУ
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СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ВІДВІДАЛИ 
НАРАДЧУ PRO

20 лютого студенти 3 курсу ОКР «Молодший спеціа-
ліст» спеціальності 081 Право: Царегородцева Софія,  Мо-
лочний Андрій та Гладуш Іван відвідали чергове відкрите 
засідання формату Нарадча PRO Комітету судової прак-
тики Асоціації адвокатів України. 

На засідання обговорювались актуальні питання:
- Особливості статусу «самопредставника»: визначен-

ня, повноваження, відповідальність, зловживання;
- Адвокат vs Самопредставник: якість доступу до пра-

восуддя?
- Оскарження проміжних ухвал або правосуддя без 

гальм;
- Кредит довіри: старі байки про відводи;
- Касаційні фільтри та Верховний суд: права, проблеми 

викривлення фактів;
- Фантомні скарги: касаційне оскарження рішень треті-

ми особами не учасниками;
- Касація через дисциплінарку або зловживання для 

обраних;
- Зловживання судом своїми повноваженнями (дис-

крецією). 
Учасники заходу також обговорили нещодавно при-

йняті закони 460-IX від 15.01.2020 (щодо удосконалення 
перегляду судових рішень в апеляційному та касаційно-
му порядку) та № 390-IX від 18 грудня 2019 (щодо розши-
рення можливостей самопредставництва в суді).

Модератором заходу виступив Oleg Malinevskiy (парт-
нер EQUITY Law Firm, Голова Комітету з судової практики 
ААУ). 

       Студенти дізнались про зміни, що планують внести 
до нормативно-правових актів України щодо вдоскона-
лення порядку розгляду судових справ, а саме вдоско-
налення процедури відводу судді. На зустрічі жваво 
обговорювалось питання представництва адвокатами 
інтересів клієнта: позитивні та негативні аспекти діяль-
ності.

10 грудня студенти Коледжу приймали участь у між-
дисциплінарному науково – практичному діалозі “Основ-
ні права людини: розуміння та виклики”. Організаторами 
заходу стали кафедра адміністративного права юридич-
ного факультету Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка  спільно з Zentrum des deutschen 
Rechts, а також колектив бюджетної теми “Розробка 
системного вчення про основні права людини з метою 
втілення в Україні європейських правових цінностей у 
контексті розбудови громадянського суспільства”.

Студенти 3 курсу Агапов Микита, Серенков Дмитро та 
Мусієнко Даніїл мали змогу долучитись до науково-прак-
тичного діалогу, присвяченому захисту прав людини і 
громадянина, що відбувся за участю теоретиків та прак-
тиків, митців, представників органів державної влади 
та журналістів. Учасники заходу обговорювали сучасне 

розуміння визначення основних прав людини, моделю-
вали можливі перешкоди й виклики, що стоять перед 
юридичною та іншими суміжними галузями наукових 
досліджень і практикою, дискутували про обмеження 
прав людини та окреслювали їх новітні виміри. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДІАЛОГ “ОСНОВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: РОЗУМІННЯ ТА ВИКЛИКИ”

13 грудня студенти 3 курсу ОКР «молодший спеціаліст» 
та ОС «бакалавр» спеціальності 081 Право: Молочний Ан-
дрій, Голубицька Марія, Довженко Богдана, Шаменко Ната-
лія, Водяний Марк та Гладуш Іван відвідали Конституцій-
ний Суд України за запрошенням європейської асоціації 
студентів права ELSA Kyiv. 

Мета екскурсії - ознайомлення з діяльністю Конститу-
ційного Суду України та підвищення рівня правової куль-
тури громадян, їх обізнаності про порядок захисту прав і 
свобод людини і громадянина.

«Головний спеціаліст відділу комунікацій Конститу-
ційного Суду України та правового моніторингу провела 
оглядову екскурсію, під час якої ми ознайомилися з іс-
торією становлення, повноваженнями Конституційного 

Суду України, його діяльністю та оглянули музейну експо-
зицію, в якій знаходяться цінні подарунки від представ-
ників інших країн. Більше того, ми відвідали пресс-центр, 
архів та бібліотеку, а 
також зазирнули до 
найсвятішого місця 
Конституційного Суду 
України – Залу засі-
дань Великої палати 
Суду, який вразив 
своєю красою та ве-
личчю» - поділився 
враженнями Андрій 
Молочний.

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ВІДВІДАЛИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
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ГУБАНОВА 
Тамара Олексіївна

доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, 

директор Фінансово-правового 
коледжу 

РОЖКО 
Олександр Дмитрович

доктор економічних наук, 
професор,

Заслужений економіст України

КАРАБАНОВ
Михайло Михайлович

доктор історичних наук,
професор 

БЕЗКЛУБИЙ
Ігор Анатолійович

доктор юридичних наук,
професор 

МАЦЕЛЮХ
 Іванна Андріївна
доктор юридичних наук, 

доцент 

КРАВЧЕНКО
 Михайло Георгійович

доктор  юридичних наук

ФИЛЮК 
Галина Михайлівна

доктор економічних наук,
професор

ГРАЖЕВСЬКА 
Надія Іванівна

д.ек.н.,професор, 
Лауреат Державної премії України 

в галузі науки і техніки, 
Лауреат премії імені М.І. Туган-
Барановського НАН України

ВІТРЕНКО 
Андрій 

Олександрович
доктор економічних наук,

доцент

ЧОРНОУС 
Галина Олександрівна

доктор економічних наук,
доцент 

ДЕЙНЕГА 
Марина Андріївна
кандидат юридичних наук, 

доцент

НІКІТІНА 
Леся Олегівна 

кандидат юридичних наук,
доцент

ЧЕХОВИЧ 
Тетяна Валеріївна
кандидат юридичних наук,

доцент

ПУХТЕЦЬКА 
Алла Альбертівна
кандидат юридичних наук,

доцент 

СОЛОМАХА 
Артем Григорович
кандидат юридичних наук,

доцент

СОКИРИНСЬКА 
Оксана Анатоліївна

кандидат юридичних наук, 
доцент

КОБАН 
Ольга Геннадіївна
кандидат юридичних наук

ТЕРЕХ
Олена Андріївна
кандидат юридичних наук

ЗАЛІЗКО 
Оксана Миколаївна

кандидат юридичних наук

МАКОГОНЮК 
Юлія Юріївна

кандидат юридичних наук

БІЦАЙ 
Анна Володимирівна

кандидат юридичних наук

ШОЛОЙКО 
Антоніна Сергіївна
кандидат економічних наук, 

доцент

ОВЧАРЕНКО 
Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, 
доцент

ТРИГУБ 
Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, 
доцент  

КРАСОТА 
Олена Вадимівна
кандидат економічних наук

ЕРАСТОВ 
Василь Ігорович

кандидат економічних наук

КУЗЬОМА 
Альона Юріївна

кандидат економічних наук

ПІЛЬКЕВИЧ 
Андрій Леонідович

кандидат історичних наук,
доцент

МАЦЕЛЮХ 
Катерина Степанівна

кандидат історичних наук 

ГОЛОВЧЕНКО 
Ольга Віталіївна

кандидат філософських наук,
доцент

МІХНО 
Олексій Григорович

кандидат технічних наук, доцент,
полковник

КАЛІНЬКО 
Ірина Василівна
кандидат технічних наук,

доцент

КОСИК 
Оксана Іванівна

кандидат біологічних наук, 
доцент

НІКІТЧЕНКО 
Юлія Станіславівна
кандидат економічних наук

МИГАЛЬ 
Сергій Михайлович

кандидат політичних наук

ГАВЛОВСЬКИЙ 
   Андрій Валерійович

юрисконсульт, викладач

ЗІНЧЕНКО 
Раїса Юріївна

викладач

МЕЛЬНИК 
Алла Анатоліївна
кандидат юридичних наук

БАЧИНСЬКА 
Ольга–Марія Ігорівна

викладач

СУХОМЛИНОВА 
Наталія Іванівна

викладач

КРАВЧЕНКО 
Катерина Георгіївна

викладач

НЕЧИПОРУК 
Світлана Володимирівна

кандидат юридичних наук

ХАЙНАК 
Тарас Леонідович 

викладач

МАРИНЕНКО 
Тетяна Миколаївна

викладач

КИРИЛЮК 
Зоя Василівна

викладач

СТЕПАНЧУК 
Інна Михайлівна

викладач

МАЄВСЬКА 
Наталія Віталіївна

викладач

ЩОГЛА 
Тетяна Михайлівна

викладач

ЩЕРБАНЬ 
Мирослава Томасівна

викладач



ДІХТІЄВСЬКИЙ
Петро Васильович

доктор юридичних наук, 
професор

ЛИСЕНОК 
Олексій 

Володимирович
доктор економічних наук,

доцент

ПРИКАЗЮК 
Наталія Валентинівна

доктор економічних наук,
доцент 

ВОВК 
Олександр Йосипович

кандидат юридичних наук,
доцент

МАЗУР 
Тамара Вікторівна
кандидат юридичних наук, 

доцент

ЧЕРНЕНКО 
Олена Анатоліївна

кандидат юридичних наук

КОНОНЕЦЬ 
Олена Миколаївна
кандидат юридичних наук

МОЛЧАНОВА 
Марина Євгенівна
кандидат юридичних наук

ТЕЛЕСНІЦЬКИЙ 
Геннадій Никонович

кандидат юридичних наук

ПАВЛЕНКО 
Людмила Анатоліївна

кандидат юридичних наук,
Заслужений працівник освіти України

НОСОВА 
Євгенія Анатоліївна  

кандидат економічних наук, 
доцент

ПЕТРУК 
Юрій Олександрович

кандидат юридичних наук

ФЕДОРОВА 
Олена Анатоліївна

кандидат медичних наук

ДЕМИДЕНКО 
   Людмила Миколаївна

кандидат економічних наук, 
доцент 

НАКОНЕЧНА 
Юлія Леонідівна

кандидат економічних наук, 
доцент 

РАК 
Роман Володимирович

кандидат економічних наук, 
доцент 

КОВАЛЬСЬКА 
Кристина Валентинівна

кандидат економічних наук, 
доцент

ТЛУСТА 
Анна Юріївна

кандидат економічних наук, 
доцент

ДЕЛАС 
Віталіна Анатоліївна

кандидат економічних наук

КОМЕНДАНТ 
Олена Володимирівна

кандидат економічних наук

МЕЛЬНИК 
Вадим Владиславович

кандидат економічних наук

КОЛОША 
Василина Василівна

кандидат економічних наук

ОСІПОВА 
Людмила Вікторівна

кандидат економічних наук

ВОЛКОВА 
Ірина Анатоліївна
кандидат економічних наук

ІВАНЕНКО 
Олена Іванівна

кандидат економічних наук

ШПИРКО 
Віктор Васильович 
кандидат економічних наук

КРАВЕЦЬ 
Тетяна Вікторівна

кандидат фізико-математичних наук, 
доцент

РИБАК 
Олена Анатоліївна

кандидат історичних наук  

САВЕНКОВА 
      Владислава Геннадіївна

кандидат юридичних наук, 
заступник директора 

з наукової роботи

МУЛЯНОВА 
Тетяна Миколаївна  

заступник директора 
з науково-методичної роботи

ДЕМ’ЯНЕНКО 
Марина Георгіївна 

викладач, методист

ТУКАЛО 
Марія Дмитрівна

викладач, методист

БЄЛІК 
Катерина Олександрівна

викладач, куратор 

ІВАШКО 
Марина Василівна

методист, адміністратор ЄДЕБО

КОВАЛЬЧУК 
Надія Андріївна

викладач

БАЛЕЦЬКИЙ 
      Володимир Михайлович

викладач

СІТЬКО 
Олександр Іванович

викладач

МУСІЄНКО 
Валерія Юріївна
викладач, майстер спорту

БИБА 
Наталія Володимирівна

 викладач, медичний працівник

МЕЛЬНИК 
Юлія Василівна

викладач

СОСНОВСЬКИЙ 
Володимир 

Володимирович
викладач

ЗАДНІПРЯНА 
Мар’яна Юріївна 
кандидат юридичних наук

ЛОБОВА 
Оксана Миколаївна
кандидат економічних наук, 

доцент

РЯБИЙ 
Ростислав Алікович  

кандидат економічних наук

КРАВЧУК 
Дарина Василівна

викладач

ОСТАПЕНКО 
Роман Володимирович

викладач

ДВОРНІЧЕНКО
Наталія Іванівна

головний бухгалтер

БАЛЛА
Оксана 

Володимирівна
бухгалтер-касир

БАРАБАШ
Тетяна Борисівна

завідувач бібліотекою
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28 лютого 2020 року в Червоному корпусі Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка 
відбулася зустріч з Міністром інфраструктури України 
Владиславом Криклієм, в якій взяли участь і студенти на-
шого Коледжу.

Владислав Криклій починав свою економічну освіту у 
Фінансово-правовому коледжі.

Зустріч проходила в рамках проекту для молоді «Твоя 
держава чекає на тебе», місією якого є залучення тала-
новитих, патріотичних, молодих фахівців до державної 
служби України задля оновлення та зміни парадигми су-
спільних процесів у цілому.

Владислав Артурович розповів про мотивацію і 
справжні виклики, які він приймав від слів «це неможли-
во», наголосив, що «Європа не панацея, вона починаєть-
ся з нас, і ми самі її створюємо».

Наші студенти проявляли активність і задавали питан-
ня пану Міністру, на які отримали чіткі і ґрунтовні відпо-
віді, та поділились враженнями: «Думаю, що після цього 
наші студенти точно захочуть стати державними служ-
бовцями і допомагати розбудовувати нашу державу» 

(Ольга Красьоха, 1 курс спеціальності «Фінанси, банків-
ська справа та страхування»).

Студенти сповнилися неабиякого натхнення на по-
дальше навчання, адже зрозуміли, що кожен може стати 
частиною нової державної армії, яка здатна дати Україн-
ській державі нову якість управління.

ЗУСТРІЧ З МІНІСТРОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

«Ваша мрія не те, що не дає заснути вночі, а те, що моти-
вує прокидатись вранці!» Євген Черняк. 

29 січня 2020 року на економічному факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса 
Шевченка  відбулась зустріч з успішним українським 
бізнесменом, главою холдингу «Global Spirit», популяр-
ним блогером, автором і ведучим проекту Big money - 
Євгеном Черняком.

На цій зустрічі побували студенти Коледжу. Враження-
ми від побаченого  ділиться студентка 1 курсу Коледжу  
Анастасія Зайцева:

«З початку хочу сказати, що це неймовірний досвід 
для будь-якої людини! Не тільки для підприємців, а й 
для тих, хто просто хоче бути всесторонньо розвиненим. 
Євген Черняк - людина з неймовірною енергетикою, яка  
відчувається на відстані. Дуже круто, що він ділиться 
не тільки нею, а і своїм досвідом зрозумілими словами. 
Мені було дуже цікаво послухати про те, як витрачати 
свій час максимально корисно для себе, як концентру-
ватись на  справі свого життя. Після цієї зустрічі отриму-
єш колосальне бажання рухатись вперед до своєї мети. 
Також з‘являється  мотивація до самовдосконалення. 
Таке враження, що Євген ніби віддає частку свого енту-
зіазму кожному  слухачеві».

Зі слів Євгена розумієш, що головними рисами успіш-
них людей це енергія, постійна самоосвіта та готовність 
ризикувати кожного дня, вірити у власні сили, розвивати-
ся і бути цілеспрямованим. Студенти отримали  відверті 
відповіді на свої запитання. Особливо цікавою була від-
повідь на запитання «Як створити успішний бізнес?»

Висловлюємо подяку економічному факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка за неймовірну зустріч з Євгеном Черняком.

ЗУСТРІЧ З ЄВГЕНОМ ЧЕРНЯКОМ
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КОНФЕРЕНЦІЯ «ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ»
5 грудня відбулась XIII міжнародна науково-практична 

конференція «Грудневі читання» на тему: «Ринок фінан-
сових послуг України в епоху діджиталізації».

Конференція присвячена питанням діджиталізації, як 
сучасному та актуальному інструменту захисту і реалі-
зації прав та інтересів споживачів фінансових послуг. 
До 10-річчя кафедри страхування, банківської справи та 
ризик-менеджменту Економічного факультету КНУ іме-
ні Тараса Шевченка провідними науковцями та практи-
ками розглянуті актуальні та цікаві питання страхового 
ринку в умовах цифрової економіки, глобального торго-
вельного протистояння, дешифрування кібер-ризиків у 
страхуванні, реалізації морального ризику в умовах кри-
зи, діджиталізації в банківській сфері. Зі студентами про-
водився кейс-турнір, на якому розглядались практичні 
питання, а також відбулись дебати за темами доповідей 
конференції.

Серед учасників конференції були студенти Фінансо-
во-правового коледжу:

- Кириченко М.В.,  Бочарова Є.Є., IV курс, спеціальність 
«Фінанси, банківська справа і страхування», тема: «Су-

часні тенденції маркетингу у банківській діяльності» та 
тема: «Необхідність застосування маркетингової діяль-
ності в банках»;

- Іваненко М.А. II курс, спеціальність «Фінанси, банків-
ська справа і страхування», тема: «Перспективи розвит-
ку державно-приватного партнерства в Україні».

 У збірнику доповідей конференції опубліковані тези 
студентів Коледжу.

РОЗПОЧАВСЯ ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР КУРСУ «LEGAL WRITING IN ENGLISH»
17 лютого студенти Фінансово-правового коледжу, 

учасники клубу English speaking club,  активно долучилися 
до слухачів весняного курсу юридичної письмової англій-
ської «Legal Writing in English» з професором Крістофером 
Р. Келлі (Christopher R. Kelly).

Курс охопив 8 інтенсивних занять, які проводилися що-
понеділка разом у Американському центрі загального 
права (ауд.236) «червоного» корпусу Університету (вул. 
Володимирська, 60).

Протягом курсу студенти мали змогу здобути та вдо-
сконалити необхідні їм навички ділового спілкування анг-
лійською, а саме: навчитися правильно використовувати 
письмові конструкції в юридичній англійській, писати та 
складати документи простою та зрозумілою мовою, вдо-
сконалити свої граматичні та розмовні навички у цікавій 
та невимушеній атмосфері.

Зазначимо, що даний курс був корисним не тільки для 
студентів спеціальності 081 Право, але й для студентів 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страху-
вання. Бажаємо успіхів!

ПРОВЕДЕНО СУМІСНИЙ СУДОВО-МЕДИЧНО-ЮРИДИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КВЕСТ
У рамках проведення наукового форуму «Правові за-

сади  забезпечення права людини на життя і здоров’я» 
студенти 3-го курсу юридичного факультету ОКР «Молод-
ший спеціаліст»: Федорова Сніжана та Дерій Михайло при-
ймали участь у сумісному судово-медично-юридичному 
навчальному квесті  на тему: «Межі компетенції лікаря та 
юриста під час відтворення ситуацію та обставин події». 
Квест відбувся 11 грудня 2019 р. на кафедрі судової ме-
дицини та медичного права  НМУ імені О.О. Богомольця. 

Основним завданням для студентів: відтворити обста-
новку та обставини подій  на слідчому  експерименті. Сту-
денти-учасники отримали  поглиблені  практичні знання.  

Таким чином, квест був успішно пройдений і перемогла 
дружба між студентами-медиками та юристами!

ЮНІ НАУКОВЦІ
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ОЗНАЙОМЧИЙ ВІЗИТ В ОФІСІ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ МІСІЇ ЄС 
Громадська організація Європейська Молодь України 10 

грудня організувала ознайомчий візит до офісу Консульта-
тивної місії Європейського Союзу в Україні, в якому взяла 
участь студентка 3 курсу спеціальності «Право», ОКР «мо-
лодший спеціаліст» Ольга Козуб. Експерти місії розповідали 
про  стратегічні напрямки, щодо вдосконалення сектору 
цивільної безпеки України, а саме зробити його: ефективні-
шим, дієвішим, прозорішим та таким, що користується до-
вірою громадян. КМЄС України співпрацює з різними пра-
воохоронними органами нашої держави. Спікерами заходу 
були дипломати з Швеції та Польщі. Офіційна мова заходу 
– англійська. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ MOOT-KOURT З АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ПРАВА 

Студенти, члени наукового товариства Коледжу поділи-
лися враженнями про National Anticorruption MCC(Націо-
нальний мут - корт з антикорупційного права), який прохо-
див у січні  цього року.

Відверто кажучи, кожен мріяв взяти участь у змаганнях! 
Окрім того, завжди хотілось заглянути за лаштунки масш-
табних заходів і прагнув допомогти в організації. Варто 
знати, що, крім учасників, є бейліфи й волонтери. Бейліф - це 
особа, яка слідкує за дотриманням правил під час дебатів, 
регламентує час etc. Волонтер - це особа, яка спілкується 
з учасниками, роздає welcome packages, допомагає в ор-
ганізації кава-брейків. На наше переконання, що найкраща 
підготовка до мут- корту - це розуміння, як він працює зсе-
редини.

Вдячні ELSA Kyiv за організацію таких цікавих і насичених, 
головне, корисних заходів.

CAREER TALKS: НАВИЧКИ ДЛЯ УСПІХУ
Студенти 3 курсу юридичного факультету побували на 

конференції для молоді про успішну кар’єру, що відбулась  
в iHUB Kyiv у рамках ініціативи  «Український Пакт заради 
молоді-2020».

Всеукраїнський молодіжний форум «Career Talks 3.0: На-
вички для успіху» об’єднує лідерів думок, ТОП-менеджерів 
та активних молодих людей з усієї України. На конференції 
учасники дізнались про найбільш актуальні ідеї, тренди та 
поради щодо розвитку навичок та успішної кар’єри. Учас-
ники конференції спілкуватися з успішними ТОП-менедже-
рами компаній «Райффайзен Банк Аваль», ІП «Кока-Кола 
Беверіджиз Україна Лімітед», Укртелеком та інші. 

Участь у конференції — це нові навички та знання, яких 
ніколи не буває багато.

«МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ»
28-29 лютого 2020 року Дмитро Бабяк (студент 2 курсу, 

спеціальності 081 Право) відвідав тренінг науково-прак-
тичної конференції «Модель Організації Об’єднаних Націй».

Під час тренінгу були обговорені актуальні питання ді-
яльності ООН, проведені майстер-класи за участю Ігоря 
Смешка (доктора технічних наук з воєнної кібернетики, ге-
нерал-полковника, дипломата), Маркуса Бранда (старшого 
радника з питань демократичного врядування і сталого 
розвитку Програми ООН в Україні), Віталія Сергійчука (керів-
ника проекту Inclusive Friendly) та ін.

Дмитро нагороджений дипломом делегата комітету 
«Ради безпеки».

# ДАЙДЖЕСТ НОВИН КОЛЕДЖУ

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
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НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»
24 лютого 2020 року студенти 1-х курсів ОКР «молодший 

спеціаліст» відвідали одну з найграндіозніших сучасних 
спортивних споруд в Європі – Національний спортивний 
комплекс «Олімпійський». 

Під час екскурсії студенти дізналися багато вражаючих 
фактів з історії стадіону, оцінили  масштабність найбільшої 
спортивної арени України категорії класу «Еліт».

У зоні гравців наші юні вболівальники відвідали роздя-
гальні футбольного клубу «Динамо» (Київ), де відчули себе 
справжніми футболістами. А також душові та приміщен-
ня для відпочинку, кімнати медичного контролю та до-
пінг-контролю.

Що може бути цікавіше, ніж відвідати «святая святих» 
стадіону – місця, що викликають найбільший інтерес у ша-
нувальників футболу, місця, де улюблені гравці готуються 
до майбутнього матчу? 

БІЗНЕС-ГРА CASH FLOW 
Студенти 2 курсу спеціальності 081 Право: Дмитро Ба-

бяк, Софія Волошанівська, Ксенія Жерновнікова та Владислав 
Мостовий долучилися до настільної бізнес-гри Cash Flow.

Cash Flow - швидше навчальна, ніж розважальна. Тут, на-
приклад, вам доведеться заповнювати фінансовий звіт. 
Все як у житті. Тому навички, отримані під час гри, стануть 
на практиці, в побутових фінансових питаннях і в бізнесі.

Багатство - це образ мислення, а не розмір банківського 
рахунку. Саме цей склад мислення Ви зможете сформува-
ти, якщо будете  грати у Cash Flow.

ВІДКРИТТЯ НОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО КАФЕ
З початком другого семестру на студентів  Коледжу  че-

кала приємна новина: після ремонту відкрилось  кафе, яке  
відповідає сучасним вимогам та обладнане за європей-
ськими стандартами. Створено затишні та  комфортні умо-
ви нашим студентам, викладачам, працівникам Коледжу 
та гостям. Меню постійно буде розширюватись і оновлю-
ватись асортиментом. Тож насолоджуйтесь і  спілкуйтесь 
в атмосфері затишку і комфорту.

LECTURE BY PROFESSOR REBECCA STRACHAN (UNITED KINGDOM) 
4 березня студенти Фінансово-правового коледжу, 

учасники English Speaking Club, відвідали лекцію британ-
ського професора Рібеки Страчан (Нортумбрійський уні-
верситет, Велика Британія) на тему «Inclusive and Creative 
Leadership», що відбулася у рамках міжнародного проек-
ту «Національний центр розвитку креативного підприєм-
ництва» (NCCE. Creative Spark: Higher Education Enterprise 
Programme) у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. Студенти мали унiкальну можли-
вiсть почути про проблемні аспекти успішного та ефек-
тивного управління сучасними організаціями.

На заході були присутні колеги професора Страчан з 
Нортумбрійського університету (Велика Британія), лек-
тори-тренери від NCCE: Creative Spark професори Аль-
фредо Москардіні та Елісон Пікард.

Захід відбувся за підтримки КНУ імені Тараса Шевчен-
ка, Наукової бібліотеки імені М.Максимовича та Британ-
ської Ради в Україні British Council Ukraine.
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14 лютого 2020 року студенти Коледжу підтримали чу-
дову ініціативу Київського молодіжного центру та відві-
дали Благодійний бал «All you need is LOVE».

Захід було проведено у Колонній залі Київської міської 
державної адміністрації. Серед студентів обрано найкра-
щі пари, які представляли Коледж на цій святковій події: 
Сігорських Дмітрія, Красьоху Ольгу, Діхтярука Максима та 
Максакову Аліну. 

Своїми враженнями ділиться студентка 1 курсу 1 гру-
пи, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страху-
вання», ОКР «молодший спеціаліст» Ольга Красьоха: 

«Вечір був просто надзвичайним! Для всіх учасників 
були проведені майстер-класи з танців (полька, вальс та 

ін.). Кожен із нас знайшов для себе щось особливе, по-
знайомився з багатьма цікавими людьми. Гості та учас-
ники мали можливість відвідати чудові локації : 

• фото зони з роботами на тему «Кохання»; 
• ростові ляльки і живі скульптури;
• зона Speed dating (передбачає швидкі побачення);
• зона майстер-класів «Вальс»; 
• зона кейтерингу та  відпочинку
А під кінець вечора організатори влаштували круте 

party для молоді. Вдячні Коледжу за можливість відвіда-
ти Благодійний бал, а організаторам за чудовий вечір та 
унікальну можливість побувати на благодійному аукціо-
ні та вручені подяк та сертифікатів».

БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ «ALL YOU NEED IS LOVE» (ЛЮБОВ- ЦЕ ВСЕ ЩО ТОБІ ПОТРІБНО)

4 березня Студентський парламент Коледжу організував концертну програму з нагоди святкування Свята весни 
та любові. Найщиріші, найкращі привітання лунали цього дня на адресу прекрасної половину Коледжу! Студенти 
дарували зі сцени теплоту сердець, доброту посмішок, щирість побажань і гарний настрій, декламуючи вірші, вико-
нуючи чудові пісні та театралізовані мініатюри.

Дякуємо ведучих заходу Ольгу Красьоху та Дмітрія Сігорських і учасників Микиту Коротенкова, Серафима Данилев-
ського, Софію Соляник, Софію Матвійчук, Світлану Тишечко, Анастасію Буряк, Арташеса Овсепяна, які подарували весня-
ний настрій і море незабутніх емоцій всім присутнім! 

Тож будьте активними у студентському житті і ви обов’язково отримаєте від цього задоволення! 

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ ДО 8 БЕРЕЗНЯ!

 ДОЗВІЛЛЯ
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ВИПУСКНИКАМ 2020 ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…
Символічно, що з приходом весни, для випускників роз-

починається  новий етап у житті.Згадуйте з посмішкою й 
теплом незабутні роки навчання, адже, окрім найкращої 
фахової підготовки,  у стінах Коледжу ви здобули життє-
вий досвід і вміння самостійно приймати важливі рішен-
ня. Про студентське життя  будете згадувати з трепетом 
у душі, адже  ваші найяскравіші роки пройшли саме у Фі-
нансово-правовому коледжі.

Залишаючи рідну alma-mater, не забувайте тих, хто вас 
вчив, вкладав свої знання і мудрість та завжди був по-
руч. Перед вами відкривається тисячі доріг, але кожен із 
вас обере свою.

Бажаємо нашим  випускникам реалізувати свої плани, 
вірити у себе і свої можливості, наполегливо йти до своєї 
мети! Успіхів вам і творчого натхнення!
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
БЄЛЯЄВА  Катерина – 2 курс юр.ф-т 

РЕДКОЛЕГІЯ:
Юридичний факультет:  
Лютий Святослав – 3 курс, 
Мусієнко Марія – 3 курс, 
Пузир Владислава - 3 курс, 
Соломаха Аліна -3 курс, 
Сташук Владислава -1 курс, 
Царегородцева Софiя – 3 курс

Економічний факультет:
Гончар Марія - 2 курс, 
Грішина Тетяна – 2 курс, 
Захарчук Олександра  - 2 курс, 
Красьоха Ольга – 1 курс,
Линдіна Валерія - 2курс.

НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ: 
ГУБАНОВА Т.О., МУЛЯНОВА Т.М., САВЕНКОВА В.Г., 
ПАРИМСЬКА М.М., ДЕМ’ЯНЕНКО М.Г., 
ТУКАЛО М.Д., БЄЛІК К.О., ІВАШКО М.В.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА: 
ШЕВЧУК  Дарина – 1 курс юр.ф-т

Щасливої вам долі у світі обраної професії!
Не бійтеся майбутнього… Радійте життю і цінуйте моменти. 

Досягайте неможливого, живіть, творіть, кохайте і перемагайте! 
Завжди!

ШАНОВНI 
ВИПУСКНИКИ 2020!


