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професор Опришко В.Ф.

господарства (таку назву тоді носив наш університет), діяв самостійний 
юридичний факультет з трьома відділеннями: судовим, адміністративним 
та господарсько-юрисконсультським. На факультеті працювали відомі вчені-
юристи, зокрема серед них були й три академіки Всеукраїнської Академії 
наук М. П. Василенко, Л. М. Яснопольський, О. М. Гуляєв.    

Після другої світової війни в нашому ВНЗ знову почалося відродження 
правової освіти. Курс радянського права читали викладачі, що працювали 
в складі кафедри грошового обігу та кредиту фінансово-економічного 
факультету. А в 1958 році викладачі-юристи фінансово-економічного 
факультету утворили самостійну предметну комісію (секцію), що згодом 
була перетворена на самостійну кафедру, яка носила назву правових 
дисциплін, а згодом — правознавства. Кафедра стала центром правової 
наукової та навчально-методичної роботи. Науковцями кафедри готувалися 
нові підручники та різноманітні методичні розробки. Зокрема, колективом 
кафедри був підготовлений підручник з курсу «Радянське право», що 
видавався в 1967 та 1987 рр. 

З 1985 р. кафедру правознавства очолив професор В. Ф. Опришко. Саме 
під його керівництвом розпочалася робота зі створення самостійного 
юридичного факультету. У традиційних університетах та юридичних 
навчальних закладах, що діяли в Україні, увага в основному приділялася 
підготовці судових, слідчо-прокурорських працівників, працівників для 
роботи в місцевих радах (державно-правова спеціалізація) та ін. Проте 
незначна увага приділялась підготовці фахівців для господарської сфери. 
Таким чином, постало питання про радикальний перегляд підготовки 
юристів, які б могли працювати в господарській сфері. Саме тоді професор 
В. Ф. Опришко виступив з проблемною статтею в газеті «Правда України», 
уякій порушив питання про необхідність створення юридичного факультету 
при Київському інституті народного господарства імені Д. Коротченка та в 
інших економічних ВНЗ. 

Вирішуючи питання про підготовку юристів, передусім необхідно було 
розробити концепцію та відповідну навчальну програму з підготовки 
фахівців-юристів, спроможних вирішити будь-які правові питання в різних 
ланках економічної сфери. Такий варіант концепції було підготовлено на 
кафедрі правознавства і розглянуто Вченою радою університету 24 червня 
1993 року. Були схвалені її основні положення. Крім того, були розроблені 

Вірним слугам Феміди — Віват!
Перемога хай справи віншує!
Для юриста Закон — друг і брат,
Він дорогою правди крокує.
          
 Приспів:
       На сторожі закону стоїть 
       Воїн Правди за покликом серця,
       І державу свою захистить,
       Хто юристом воістину зветься!

Сила духу у того міцна,
Хто із Правом пов’язує  долю.
Без Закону порядку нема,
Як Свободи без вияву волі.
     
 Приспів.

І студент, і доцент, і суддя
Справедливість у Праві знаходять.
Факультет наш — духовна сім’я,
Бо від віри в добро він походить!

ГІМН 
ЮРИДИЧНОГО   ФАКУЛЬТЕТУ   

ВіДзНАкА 
юриДичНОгО ФАкУльтетУ

Перші видання про факультет

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА 

Понад  століття Київський національний 
економічний університет, що нині носить 
ім’я Вадима Гетьмана, здійснює підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів. Його 
авторитет є визнаним. Щороку тисячі 
абітурієнтів мріють стати його студентами. 
Окрім суто економічних спеціальностей 
в його стінах можна отримати й знання 
з юриспруденції, адже тут функціонує 
юридичний факультет, який святкує 
двадцятиліття своєї новітньої історії. Так, 
саме новітньої, адже у ВНЗ з моменту його 
заснування, вивченню юриспруденції 
певний час віддавали левову частку 
навчального часу (студенти-економісти 
вивчали 12 юридичних предметів). А 
впродовж 1920—1930 рр. у колишньому 
Київському інституті народного 

ІНФОРМАцІя пРО ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАцІя пРО ФАКУЛЬТЕТ

The Law Faculty of the 
Vadym Hetman Kyiv National 
Economic University is creating 
its newest history within last 20 
years already. But even in years 
1920—1930 the University 
had comprised the Law 
Faculty with its Departments 
of Courts, Administration and 
Legal-economic Consultancy. 
The independent subject 
sections had been established 
in 1958. Afterwards it 
was reorganized into the 
Department of Jurisprudence, 
which was headed by Professor 
V. F. Opryshko in 1985. 

Precisely under his 
guidance the work on creation 
of the independent Law 
Faculty has began. In 1993 the 
conception and the syllabus 
were developed, and training 
of lawyers in legal-economic 
area turned over. 

In June 1999 by the Order 
of the Ministry of Education 
and Science the Law Faculty 
was created. At the beginning it 
comprised three Departments, 
the number of which has 
increased up to six during next 
years. 

Since 1987 the post-
graduate Department is 
operating within the Faculty, 
and the Specialized Scientific 
Council on Defending 
Candidate's Thesis has started 
functioning since 2004.

Since 2005 the specialized 
Library of International and 
European Law was established.
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Важливого значення надається також роботі зі студентами. Вона спрямовується не лише на підготовку 
висококваліфікованих фахівців, а й на формування у них високих моральних та інших людських якостей. З цією метою 
на факультеті функціонує інститут кураторства, розроблено та впроваджено комплексну систему студентського 
самоврядування. У забезпеченні навчального процесу на факультеті важливу роль відіграє деканат — робочий 
орган, до складу якого крім декана і його заступників входять завідувачі кафедр, вчений секретар Вченої ради 
юридичного факультету та методист.

На факультеті  разом з редакцією газети «Голос України» створено юридичну клініку «Соціальна справедливість»,  
де студенти під керівництвом викладачів надають необхідну правову допомогу малозабезпеченим верствам 
населення. Проте клініка покликана не тільки захищати права малозабезпечених верств населення, а й виховувати 
у майбутніх юристів прагнення до встановлення соціальної справедливості. 

З метою розвитку і зміцнення зв’язків з нашими випускниками створена і діє Асоціація випускників юридичного 
факультету. Тісна співпраця дає можливість не лише більш ретельно вивчати питання відповідності наших 
навчальних програм потребам практики, а й залучати  випускників до організації практики наших студентів, 
зустрічей з досвідченими юристами-практиками та вирішувати разом з ними інші питання, важливі для факультету. 
Значна увага на факультеті приділяється питанням забезпечення належної організації та проведення юридичної 
практики студентів. Метою магістерської підготовки студентів юридичного факультету є не лише оволодіння 
глибокими теоретичними знаннями, а й здобуття практичних навичок за фаховою спеціалізацією. 

першочергові заходи щодо організації навчання студентів за спеціальністю 
«Правознавство», у межах господарсько-правової спеціалізації.

Пропозицію про відкриття спеціальності та юридичного факультету підтримали 
Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України. Кафедрою 
правознавства було розроблено експериментальну програму по підготовці юристів 
господарсько-правової спеціалізації, яку схвалило Міністерство освіти і науки 
України. Особливістю цієї програми було те, що вона передбачала вивчення не лише 
юридичних, а й економічних курсів у співвідношенні 70 % і 30 %. У процесі її реалізації 
виникла необхідність у відповідному корегуванні цього співвідношення. Нині воно 
становить 80 % і 20 %. Перший набір студентів був чисельністю  50  осіб. Згодом 
ця кількість поступово збільшувалась. Нині для нашого факультету встановлено 
ліцензований набір на перший курс денної форми навчання чисельністю 295 осіб та 
заочної — 250 осіб.

Кафедра правознавства не лише відіграла значну роль у створенні юридичного 
факультету КНЕУ, а й стала центром організації правового навчання та виховання 
студентської й учнівської молоді.  Ураховуючи те, що в 1993 році не було відповідної 
матеріально-технічної бази для створення окремого юридичного факультету, було 

вирішено відкрити підготовку юристів за цією спеціальністю на факультеті міжнародної економіки. Це рішення 
зумовило необхідність внесення змін і до самої назви цього факультету, який став називатися факультетом 
міжнародної економіки і права.

У червні 1999 року міністром освіти і науки України був виданий наказ про створення юридичного факультету 
КНЕУ в складі якого були кафедри правового регулювання економіки, правознавства (згодом перейменовану 
на кафедру теорії та історії держави і права) та новостворену кафедру державно-правових дисциплін (згодом 
перейменовану на кафедру конституційного та адміністративного права). З вересня 2002 р. до складу юридичного 
факультету ввійшла кафедра педагогіки та психології, а в 2004 р. була створена кафедра цивільного та трудового 
права. Кафедру міжнародного та європейського права було відкрито в липні 2005 року. 

З листопада 2004 року на юридичному факультеті почала діяти Спеціалізована вчена рада К 26.006.05 із 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.02 — 
конституційне право; муніципальне право; 12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право; 
12.00.07 —адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Голова спеціалізованої вченої 
ради — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Опришко Віталій Федорович. Ще з 
1987 року на факультеті діє аспірантура.

На юридичному факультеті функціонує навчально-методичний кабінет, який є структурним підрозділом 
факультету. Основні завдання кабінету — всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін 
(наук), надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедр у проведенні навчально-методичної, 
наукової та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо. 
Обладнано також судову аудиторію.

У червні 2005 року на факультеті була створена спеціалізована бібліотека міжнародного та європейського права. 
Це нове приміщення бібліотеки та читального залу, де студенти та викладачі юридичного факультету можуть 
ознайомитися з іноземною літературою міжнародно-правового напряму. Факультет видає збірник наукових праць 
«Правове регулювання економіки», який є фаховим науковим виданням з юридичних спеціальностей.

Нині юридичний факультет є провідним осередком юридичної освіти України. У межах підготовки бакалаврів 
за спеціальністю «Правознавство» студенти протягом перших трьох років навчання отримують фундаментальну 

Постійно вдосконалюється й матеріально-технічна база факультету. Нині 
факультет розташовано на окремому поверсі в гарно відремонтованих і осна-
щених службових кімнатах та навчальних аудиторіях. 

Розвитку факультету сприяли виграні в межах програми Європейської 
комісії Євросоюзу ТЕМПУС-ТАСІС гранти в розмірі 500 000 дол. США та 500 
000 євро. Ці програми здійснювалися протягом 1999—2002 рр. та 2003—
2005 рр. Використання цих коштів дозволило не лише вдосконалити з 
урахуванням європейського досвіду навчальні програми з підготовки 
фахівців за господарсько-правовою спеціалізацією та в галузі міжнародного 
економічного права, а й вирішити інші важливі питання. У межах цих програм 
чимало студентів та викладачів факультету стажувалися в зарубіжних 
вузах-партнерах, а саме: Віденському економічному університеті (Австрія), 
Марбурзькому Філіппс-університеті (ФРН), університеті Носамбрія в м. 
Ньюкасл (Великобританія) та університеті в м. Неаполь (Італія). Своєю чергою, 
це дозволило відкрити нову магістерську програму «Міжнародне економічне 
право».

На юридичному факультеті запроваджено щорічний конкурс «Кращий 
науково-педагогічний працівник юридичного факультету» за номінаціями: 
«Професор», «Доцент», «Старший викладач», «Асистент» та «Краща кафедра».

Переддипломну практику студенти факультету проходять у Головному 
юридичному управлінні Верховної Ради України, Конституційному 
Суді України, Вищому господарському суді, Київському апеляційному 
господарському суді, Міністерстві юстиції України, Центральній виборчій 
комісії України, Антимонопольному комітеті України, Фонді державного 
майна, Київській міській раді та ін. Також студенти мають можливість 
проходити практику на підприємствах, установах, організаціях усіх форм 
власності, з якими університет має відповідні договори. Всього такі 
договори укладено з 44 установами, які можуть прийняти понад 300 
студентів. Випускники спеціальності «Правознавство» обіймають посади 
юрисконсультів підприємств, державних установ та організацій, юристів у 
сфері міжнародно-економічної та зовнішньоекономічної діяльності, суддів, 
відповідних фахівців у правоохоронних органах, інспекторів податкових 
та митних служб, нотаріусів, спеціалістів контрольно-ревізійних органів, 
державних структур соціального забезпечення, викладачів правознавства в 
навчальних закладах, наукових співробітників та ін. 

Нині юридичний факультет КНЕУ є одним із провідних серед юридичних 
НВЗ і факультетів України. За останні 10 років за оцінками незалежних 
експертів він входить до п'ятірки найкращих. Досвід роботи факультету був 
вивчений та узагальнений Міністерством юстиції України та поширений на 
інші ВНЗ, які готуюуть юристів.

загальна чисельність  
професорсько-викладацького складу  

юридичного факультету з 2000 по 2012 рр.

кількість докторів та кандидатів наук на  
юридичному факультеті з 2000 по 2012 рр.

ІНФОРМАцІя пРО ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАцІя пРО ФАКУЛЬТЕТ

освіту, психолого-педагогічну 
підготовку, а на четвертому 
— здійснюється фахова під-
готовка. Профільні кафедри  
здійснюють підготовку ма-
гістрів за програмами «Право-
ве регулювання економіки» 
(2002 р.), «Міжнародне еконо-
мічне право» (2006 р.),  «Госпо-
дарське судочинство» та «Пра-
вове регулювання банківської 
діяльності» (2009 р.) за спеці-
альністю «Правознавство».
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Важливим самостійним напрямом діяльності юридичного факультету 
в науково-дослідній установі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» є 
дослідження актуальних загальнотеоретичних і практичних проблем 
юридичної науки. Надзвичайно цінним здобутком багаторічної роботи 
колективу факультету стало видання монографії «Теоретичні і практичні 
проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного 
розвитку суспільства і держави» за загальною редакцією докторара юрид. 
наук, проф., члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка, доктора політ. 
наук, професора Ф. П. Шульженка, яка вийшла друком у 2006 році загальним 
обсягом 41,15 друк. арк.  Монографія стала завершенням дослідження 
загальнофакультетської наукової теми «Проблеми правового забезпечення 
соціально-економічного та політичного розвитку України».

У рамках наукової тематики кафедр факультету були видані монографії    
доктора юридичних наук, професора В. Ф. Опришка «Конституційні 
основи розвитку законодавства України»; канд. юрид. наук, доцента 
О. О. Первомайського «Участь територіальної громади у цивільних 
правовідносинах»; доктора політичних наук Ф. П. Шульженка «Соціально-
правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації»; 
«Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка» за 
загальною редакцією доктора юрид.наук, професора О. І. Ющика; канд. 
юрид. наук, доцента О. О. Гайдуліна «Зближення контрактного права 
європейських країн»; доктора юрид. наук, професора А. В. Омельченка 
«Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні»; канд. юр. наук, доцента І. М. Шаркової «Принцип добросовісності 
в римському приватному праві: історія та сучасність»; доктора. пед. наук, 
професора О. М. Котикової «Практико-зорієнтована психолого-педагогічна 
підготовка майбутніх юристів» та інші.

Завершується підготовка колективної монографії «Правові проблеми 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», відповідно до 
факультетської теми дослідження «Законодавче забезпечення вирішення 
проблем, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи». 
Дослідженню цєї теми присвячені дисертаційні роботи 17 аспірантів та 
здобувачів.

Окрім зазначеного, кожна кафедра працює відповідно до власної 
тематики досліджень, а саме: «Законодавче регулювання подолання 
економічних наслідків Чорнобильської катастрофи», «Правові аспекти 
міжнародного економічного співробітництва України в умовах глобалізації 
та європейської інтеграції»  та ін.

Відповідно до нормативних вимог щодо підготовки наукових та 
науково-педагогічних кадрів на юридичному факультеті у 2004 році була 
відкрита аспірантура, яка здійснює набір за спеціальностями 12.00.07 — 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 
та 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право. В 
аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва навчаються 24 особи, 
з яких переважна кількість є випускниками юридичного факультету. Активно 
функціонує інститут здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних 
наук із зазначених спеціальностей. 

У Спеціалізованій вченій раді факультету та інших захистили дисертаційні 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук такі ас-
піранти та викладачі юридичного факультету: Агафонов С. О., Бурило Ю. П., 
Гайдулін О. О., Гапало С. Ю., Горбунова Л. М., Гришко О. М., Грищук Н. В., 
Дядюк А. Л., Железняк Н. А., Кагал Т. О., Куненко І. С., Літошенко О. С., Мель-
ник Ю. В., Міхневич Л. В., Мудра О. М., Намясенко О. К., Омельченко А. В., 
Процишен М. В., Рассомахіна О. А., Рижук Ю. М., Торгашин О. М., Федорен-
ко Г. О., Черешнюк В. М., Шаркова І. М., Шевченко Т. О., Шкіря Г. Ю., Шмато-
ва Ю. О., Ярошенко І. С., Ященко К. В. та інші.

ВІДКРИВАЄМО НОВІ ГОРИЗОНТИ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Separate important sec-
tor of the Law Faculty activity 
is research into current gen-
eral theoretic and practical 
issues of legal science. Valu-
able achievement of long-term 
work of the Faculty team has 
become publishing of series of 
monographs. 

T h e  Post-graduate  De-
partment of the Law Faculty 
provides enrollment after spe-
cialties 12. 00. 07 — Adminis-
trative Law and Process; Finan-
cial Law; Informative Law and 
12. 00. 04 — Economic Law, 
Economic Procedural Law.

The collection of scientific 
works «Legal Regulation of 
Economy» is published by the 
Law Faculty annually since 
2000.

The are 12 scientific stu-
dent groups and 16 problem 
groups on the Faculty. They 
comprise about 150 students.
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На факультеті також працюють доктори наук Ануфрієв М. І., Борденюк В.І.  
Олійник О. Б., Омельченко А. В., Опришко В. Ф., Солдатенко О. В., 
Шульженко Ф. П.

З 2000 року на юридичному факультеті видається збірник наукових праць 
«Правове регулювання економіки», який включено до переліку наукових 
фахових видань України. За час видання в збірнику було надруковано понад 
300 статей викладачів, аспірантів та студентів факультету. 

Науково-дослідна робота зі студентами спрямована на підготовку та 
виховання майбутніх фахівців і здійснюється за такими напрямами: участь 
студентів у роботі наукових проблемних груп та гуртків; участь в олімпіадах 
та конкурсах студентських наукових робіт; участь у студентських наукових 
конференціях різних рівнів; підготовка наукових публікацій. 

На даний час на юридичному факультеті працює 12 наукових гуртків та 16 
наукових проблемних груп, у яких беруть участь понад 100 студентів. 

За результатами їх діяльності студенти друкують свої статті в «Студентському 
юридичному журналі» та інших виданнях, беруть участь у науково-практичних 
студентських конференціях, брейн-рингах, олімпіадах та конкурсах, активно 
відвідують різноманітні круглі столи, які відбуваються в університеті. 

У 2010—2011 навчальному році команда факультету здобула 5-те місце на 
Всеукраїнській олімпіаді з правознавства (загальна кількість учасників — 51), 
яка відбулася в Харківській національній юридичній академії імені Ярослава 
Мудрого. 

Студентки юридичного факультету Половець Ірина, Херувімова Тетяна та 
Нікіпєлова Катерина перемогли в Міжнародних судових дебатах з права СОТ 
на Національному раунді в м. Львові (перше місце в Україні) та Регіональному 
Європейському раунді в Бельгії (перше місце), а також взяли участь у 
Міжнародному раунді в Домініканській Республіці, за результатами якого 
ввійшли до десятки кращих команд.

Юридичний факультет бере активну 
участь у реалізації Програми інноваційного 
розвитку університету, затвердженої Ухвалою 
Вченої ради університету від 24. 04. 2008 р. 
Зазначена програма стосується всіх аспектів 
діяльності факультету, в тому числі й більш 
активного впровадження інноваційних форм 
та методів організації освітньої діяльності.

До найбільш широко застосовуваних на 
факультеті інноваційних форм та методів 
організації навчального процесу належать 
проблемні лекції (використовують 66% 
викладачів), семінари-дискусії, кейс-метод і 
презентації (використовують відповідно 83 %, 
75 % та 68% викладачів). 

Крім того, більшість науково-педагогічних 
працівників використовують також інші 

інноваційні методики, а саме: готування студентами власного плану семінару, 
лекції; проведення міні-лекцій із заздалегідь запланованими помилками; 
бліц-опитування; тренінги; метод навчальних проектів; комунікативна 
«атака»; круглий стіл; робота в міні-групах; екскурсії в юридичні установи 
тощо. 

На юридичному факультеті широко використовуються технології, пов’язані 
з візуальним супроводженням занять. Так, зокрема на кафедрах теорії та історії 
держави і права,  конституційного та адміністративного права, міжнародного та 
європейського права викладачів активно використовує у своїй роботі мультиме-
дійні технології — комп’ютерні презентації (Васильківська І. П. Міхневич Л. В., 
Бурило Ю. П., Климюк О. Ф., Задерейко С. Ю., Шульженко Ф. П., Шарко-
ва І. М., Малютін І. А., Федоренко Г. О., Гайдулін О. О., Ратушний С. М. та інші). 

На заняттях з кримінального процесу Викладач Задерей-
ко С. Ю. використовує навчальні фільми, у розробці та зйом-
ці яких беруть участь самі студенти. Розробляються навчаль-
ні фільми з усіх процесуальних юридичних навчальних дисциплін.

Останнім часом дедалі ширше запроваджуються в навчальний процес  
практикуми  з найбільш важливих дисциплін. 

Протягом 2010—2011 навчального року колектив факультету зробив важ-
ливі кроки в освоєнні мережевих технологій викладання. Так, із переважної 
більшості нормативних дисциплін були розроблені спеціальні курси дистан-
ційного навчання на основі програмного забезпечення WebCT. Такі мережеві 
технології покликані вдосконалити взаємодію викладачів зі студентами, на-
самперед на заочній формі навчання.

З метою вдосконалення організації навчального процесу впроваджено 
електронний журнал обліку успішності навчання, дистанційний доступ до 
якого мають як викладачі, так і студенти.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННя

The Law Faculty partici-
pates actively in implemen-
tation of the Program of In-
novative Development of the 
University. 

Teachers of the Law Fac-
ulty apply such innovative 
forms and methods of study 
process:

• problem lectures (66% 
teachers);

• seminars-discussions 
(83% teachers);

• case methods (75% 
teachers);

• presentations (68% 
teachers).

 Multimedia technologies 
– computer presentations are 
widely used in-process. Dem-
onstration and discussion on 
educational movies are car-
ried out at lessons on Criminal 
Procedure. 

The most subjects on the 
Law Faculty have elaborated 
manuals for distance stud-
ies based on the WebCT soft-
ware. 

The electronic diary of 
students studies progress has 
been introduced.
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Юридичний факультет здійснює підготовку магістрів 
права за такими сучасними, витребуваними самим життям 
магістерськими програмами — «Правове регулювання 
економіки», «Міжнародне економічне право», «Господарське 
судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності».

«Правове регулювання економіки» — перша магістерська 
програма за спеціальністю «Правознавство», відкрита в 2002 р. як 
результат плідної співпраці юридичного факультету з провідними 
західноєвропейськими вищими навчальними закладами у рамках 
програми Європейської Комісії Європейського Союзу «TEMPUS-
TACIS» (1999—2002 рр.).

Особливістю цієї магістерської програми є універсальність, 
оскільки її основу складає юридичне забезпечення діяльності різних учасників (суб’єктів) господарських 
правовідносин, надання юридичних послуг, правотворча та інша юридична діяльність у сфері національної 
економіки. Виходячи з цього, професійна діяльність магістра права за магістерською програмою «Правове 
регулювання економіки» насамперед пов’язана з роботою відповідних працівників різних ланок державних органів, 
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юрисконсульта підприємства (установи, організації), 
консультанта з правових питань, викладача юридичних дисциплін, наукового співробітника. Діяльність випускника 
спрямована на здійснення правозастосовчої, правоохоронної, нормотворчої,  правоосвітньої і наукової  (у галузі 
юридичної науки) та іншої юридичної діяльності.  

З 2009 р. завдяки співпраці з Вищим господарським судом України  та Національним банком України юридичний 
факультет забезпечує підготовку фахівців — магістрів права за магістерськими програмами «Господарське 
судочинство» та «Правове регулювання банківської діяльності», які передбачають якісно новий рівень фахової 
підготовки юристів у галузі господарського судочинства та правового регулювання банківської діяльності, 
поглиблену спеціалізацію у зазначених сферах діяльності з орієнтацією на реально існуючий у державі ринок праці.

Відкриття магістерської програми «Господарське судочинство»  зумовлене вагомою роллю спеціалізованих 
господарських судів у судовій системі України, а, отже, і фахівців, які мають забезпечувати їх діяльність. 
Спеціалізованим об’єктом діяльності, який визначає спеціальні компетенції магістрів права за даною 
магістерською програмою, є юридичне забезпечення діяльності у галузі господарського судочинства, правотворча 
та інша юридична діяльність у цій сфері. Випускники магістратури за магістерською програмою «Господарське 
судочинство» можуть працювати на відповідних посадах у різних ланках спеціалізованих господарських судів: 
Вищому господарському суді України, апеляційних та місцевих господарських судах, у державних та недержавних 
організаціях і установах (консалтингових компаніях, юридичних підрозділах приватних фірм), які беруть участь у 
захисті законних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності, а також в органах державної влади, зокрема, їх 
юридичних підрозділах, науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах. Магістр права з магістерської 
програми «Господарське судочинство» за умови набуття відповідного досвіду може вільно адаптуватися до таких 
напрямів суміжної професійної діяльності, як освітня, науково-дослідна, правоохоронна, слідча, правозахисна.

Не менш важливим і перспективним є впровадження магістерської програми «Правове регулювання банківської 
діяльності», зважаючи на існуючу на ринку праці потребу в кваліфікованих юристах, які спеціалізуються на питаннях 
правового регулювання відносин у сферах фінансової та банківської діяльності, здатних у повсякденній практичній 
роботі забезпечувати юридичне супроводження функціонування як відповідних фінансових установ, у першу 
чергу банків, так і їх клієнтів — юридичних та фізичних осіб. Спеціалізованим об’єктом діяльності випускників за 
магістерською програмою «Правове регулювання банківської діяльності» є юридичне забезпечення банківської 
діяльності, правотворча та інша юридична діяльність у зазначеній сфері. Тому професійні компетенції магістрів 
права за даною магістерською програмою формуються, виходячи зі специфіки юридичної діяльності у фінансовій 
та банківській сферах, що забезпечує можливість їх працевлаштування в юридичних та інших підрозділах органів 
державної влади, зокрема Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової 
служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, Державної служби фінансового моніторингу України, а також у юридичних підрозділах 
державних та приватних фінансових установ, науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах. 

У вересні 2006 р. на юридичному факультеті КНЕУ вперше був здійснений 
набір студентів за магістерською програмою «Міжнародне економічне 
право», створення якої стало результатом реалізації європейського проекту 
«Tempus» за участю університетів Відня (Австрія), Неаполя (Італія), Ньюкасла 
(Велика Британія). 

Ця магістерська програма є унікальною за змістом і залишається єдиною 
у своєму роді в Україні. Вона призначена для сучасних амбітних молодих 
людей, які мають ґрунтовну базову юридичну освіту; розуміють основні 
закономірності розвитку економіки, в тому числі міжнародної, володіють 
іноземними мовами. Навчаючись за програмою «Міжнародне економічне 
право» студенти набувають поглиблені знання в різних сферах національного 
економічного законодавства, правового регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності, окремих сферах міжнародних економічних відносин, права ЄС 
і практичні навички, що дає їм можливість бути професійно ефективними і 
конкурентноздатними юристами в умовах викликів глобалізації та регіональної 
інтеграції, успішно працювати в державних органах і установах, національних, 
іноземних та міжнародних компаніях, міжнародних економічних організаціях 
в Україні та за її межами.

На додаток до загальних професійних компетенцій магістрів з права, 
випускники цієї магістерської програми отримують компетенції спеціальні, 
які зумовлені спеціалізованим об’єктом діяльності, яким є: юридичне 
забезпечення діяльності учасників міжнародних економічних відносин в сфері 
міжнародної торгівлі, міжнародних інвестицій тощо. Спеціальні професійні 
компетенції випускника магістерської програми «Міжнародне економічне 
право» можуть проявлятися в різних сферах, пов’язаних з юридичною 
професією.

Зокрема, у сфері науково-педагогічної, науково-дослідницької, просвіт-
ницької та експертно-аналітичної діяльності випускник буде здатний здій-
снювати послідовне і чітке викладення матеріалу з дисциплін спеціалізації 
з метою навчання; організовувати і проводити заходи щодо популяризації і 
роз’яснення знань про європейську та євроатлантичну інтеграцію, перспек-
тиви і можливі наслідки приєднання України до ЄС, НАТО, інших інтеграцій-
них об’єднань, здійснювати аналіз міжнародних та внутрішньодержавних 
правових джерел з питань міжнародних економічних відносин і зовнішньо-
економічної діяльності на предмет наявності прогалин і колізій;  формулю-
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вати існуючі теоретичні і практичні проблеми, пропонувати ефективні шляхи і способи їх вирішення; аналізувати і 
оцінювати окремі положення міжнародних економічних договорів і міжнародних контрактів щодо їх відповідності 
основним нормам і принципам міжнародного економічного права; оцінювати зміст положень міжнародно-право-
вих актів на предмет їх відповідності Конституції України; прогнозувати можливі правові, економічні і організаційні 
наслідки, пов’язані з виконанням міжнародних контрактів; проводити аналітичні огляди законодавства зарубіжних 
країн з окремих питань правового регулювання участі у міжнародному економічному співробітництві. 

У процесі безпосередньї правової діяльності від випускника очікується володіння методиками та навичками  щодо 
гармонізації відповідного законодавства України з нормами міжнародних економічних організацій та правом ЄС; 
правового забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності й участі в міжнародних економічних відносинах; 
підготовки зовнішньоекономічних договорів, претензій по спорах у сфері зовнішньоекономічної діяльності, 
інших матеріально-  та процесуально-правових документів; участі в переговорах з іноземними контрагентами та 
сприяння узгодженню позицій сторін при укладенні міжнародних контрактів та розв’язанні конфліктних ситуацій 
щодо міжнародної купівлі-продажу товарів, міжнародних перевезень, іноземних інвестицій тощо; представництва в 
судових та арбітражних органах; консультування і надання правових послуг з питань зовнішньоекономічної діяльності, 
митного і валютного регулювання, іноземних інвестицій; аналізу стану законодавства, пов’язаного з правовим 
регулюванням зовнішньоекономічної діяльності; контролю за належним виконанням зовнішньоекономічних 
контрактів; представництва та юридичного забезпечення інтересів клієнта з питань зовнішньоекономічної діяльності 
в суді, арбітражі, митних органах тощо.

У правоохоронній та правозахисній сферах спеціальні компетенції випускника програми «міжнародне економічне 
право» передбачають володіння навичками застосування правових інструментів і механізмів, спрямованих на 
запобігання і припинення правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та застосування матеріально-
правових та процесуально-правових механізмів захисту прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. При цьому він має бути здатним здійснювати нагляд за додержанням вимог митного, валютного, 
антидемпінгового, податкового та іншого відповідного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Усі ці компетенції, особливо затребувані на сучасному ринку праці, роблять наших випускників безумовно 
конкурентоздатними.
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З моменту створення юридичного факультету міжнародне 
співробітництво розглядалося і розглядається одним із пріоритетів, могутнім 
резервом і джерелом внутрішнього розвитку. 

Першими і дуже важливими досягненнями в сфері міжнародного 
співробітництва стала плідна співпраці юридичного факультету КНЕУ у 
рамках двох програм «TEMPUS» (у 1999—2002 рр. та 2003—2006 рр.) з 
відомими європейськими навчальними закладами: Філіпс-університетом 
(м. Марбург, Німеччина), Віденським економічним університетом, 
Університетом «Партенопе» (м. Неаполь, Італія), Університетом 
«Носамбрія» (м. Ньюкасл, Велика Британія).  Перший європейський проект 
у 1998 році виборов перемогу і отримав грант у розмірі близько 500 000 
дол. США. Завдяки проекту, КНЕУ як флагман економічної освіти в Україні 
розширював свою освітню спеціалізацію такою важливою предметною 
сферою як господарське право, а юридичний напрям освіти в ньому мав 
отримати новий вимір і якість за допомогою створення нового структурного 
підрозділу — юридичного факультету. 

Протягом трьох років дії проекту було проведено значну роботу, 
реалізовано значну кількість важливих заходів, серед яких зокрема: 
організація  стажування викладачів та навчання студентів в університетах-
партнерах, розробка нових та вдосконалення існуючих навчальних програм, 
численні семінари, круглі столи та зустрічі з зарубіжними фахівцями та багато 
інших. Було впроваджено в життя заплановані структурні перетворення 
— юридичні кафедри було відокремлено від факультету міжнародної 
економіки і права і реструктуризовано в юридичний факультет, у складі 
якого і сьогодні продовжують створюватись і нові кафедри.

Другий проект під назвою «Нові навчальні програми з міжнародного 
економічного права в КНЕУ», в рамках програми «TEMPUS-III»  виграв грант 
Європейської Комісії в розмірі 500000 євро. На отримані кошти за цим 
проектом при факультеті було відкрито та укомплектовано численними 
іноземними і вітчизняними виданнями бібліотеку з міжнародного та 
європейського права. За участі професора В. Ф. Опришка (керівника 
авторського колективу та наукового редактора) та іноземних професорів 

А. Коста, М. Туффано, С. Шнітцер та ін. українською та англійською мовами здійснено 
видання підручника «Міжнародне економічне право». 

У рамках другого проекту було також організовано та проведено міжнародну 
науково-практичну конференцію «Міжнародне економічне співробітництво України 
(правові проблеми)». Кілька десятків викладачів отримали унікальну можливість 
стажування, а понад 30 студентів протягом відповідних семестрів на умовах 
включеного навчання здобували знання в університетах-партнерах. Усі кафедри 
факультету також були оснащені сучасною комп’ютерною технікою, а для студентів 
та викладачів відкрито комп’ютерний клас на двадцять місць. Головним результатом 
стала розробка магістерської програми «Міжнародне економічне право»,  яка була 
запроваджена на постійній основі з 2006 р. Для реалізації програми було створено 
окрему структуру факультету — кафедру міжнародного та європейського права.Крім 
того, було підготовлено та видано за участю та редакцією В. Ф. Опришка підручник 
«Право Європейського Союзу».

Утім, співпраця з європейськими партнерами завершилася не тільки суто 
матеріальними здобутками. Два університети — Носамбрійський (Англія) та Партенопе 
(Італія) — підписали з КНЕУ меморандуми про співпрацю, які дозволяють студентам-
бакалаврам юридичного факультету вступати до магістратури зазначених ВНЗ на 
умовах включеного навчання. 

Серед існуючих напрямків міжна-
родного співробітництва юридичного 
факультету реальними і перспектив-
ними також можна вважати ще два.  
Новий, східний напрям, був започат-
кований у вересні 2009 року під час ві-
зиту делегації КНЕУ в Китай (м. Пекін) 
до Центрального університету еконо-
міки та фінансів (ЦУЕФ). Цю делегацію 
очолив декан юридичного факультету 
професор В. Ф. Опришко. Під час візиту 
була укладена двостороння угода про 
співробітництво в сфері освіти та на-
уки між двома університетами. Тоді ж  
була укладена окрема угода про спів-
робітництво в сфері юридичної освіти 
та науки між юридичним факультетом 
КНЕУ та інститутом права ЦУЕФ. Євро-
пейський напрям міжнародного спів-
робітництва юридичного факультету 
представлений співпрацею з Європей-
ською організацією публічного права 
(ЄОПП), членом якої наш університет 
став у 2009 році. 

За запрошенням цієї організації 
делегація факультету в складі декана, 
професора В. Ф. Опришка та завідува-
ча кафедри міжнародного та європей-
ського права доцента С. М. Ратушно-
го, 8—11 листопада 2010 р. відвідала 
штаб-квартиру та офіс ЄОПП  (м. Афіни, Греція), де відбулися зустрічі з поса-
довими особами Організації та переговори з метою обговорення подальшого 
розвитку двосторонньої співпраці в сфері європейського права та європей-
ського публічного права. 

 У ході переговорів були розглянуті різні аспекти цієї співпраці, досягнуті 
базові домовленості про розробку та запровадження в КНЕУ спільної 
магістерської програми з європейського права, для участі в реалізації якої з 
боку ЄОПП будуть задіяні експерти високого рівня і професори університетів 
і установ, що входять в мережу ЄОПП. Також обговорені інші можливі спільні 
заходи, зокрема залучення студентів юридичного факультету в  програму 
стажування ЄОПП, включене навчання на базі ЄОПП студентів-юристів  4-го 
року бакалаврату та магістрів, обмін науковими публікаціями та організація 
«Літньої школи» в Києві тощо.

МІжНАРОДНІ ЗВ’яЗКИ МІжНАРОДНІ ЗВ’яЗКИ

Important achievement in 
the field of international co-
operation have become the 
collaboration of the KNEU Law 
Faculty within the framework 
of the «TEMPUS» Programes 
(1999—2000 and 2003—2006) 
with known European edu-
cational establishments: the 
Fhilipp University of Marburg, 
Germany, the Vienna Economic 
University, the Parthenope 
University of Naples, Italy, the 
Northumbria University of 
Newcastle, Greate Britain.

For today important are 
new directions of interna-
tional cooperation — with the 
Central University of Economy 
and Finances (Beijing, China), 
European Public Law Organi-
zation (Athens, Greece), State 
Economic University (Minsk, 
Byelorussia).
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діяльності, досягнень юридичної науки. Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на постійне 
вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, 
що забезпечуються кафедрою. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової 
роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. 

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою навчальних програм, навчальних 
посібників, методичних матеріалів (у тому числі електронних). Оновлено всю навчально-методичну базу дисциплін, 
що викладаються на кафедрі. За останні роки видані підручники, навчальні посібники та інші навчально-методичні 
роботи з усіх дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра. У навчальному процесі ефективно використовуються 
новітні інноваційні технології навчання, комп’ютерна техніка, проблемні лекції, тренінги, кейс-технології тощо. 

Одним із основних завдань при підготовці  юристів є забезпечення навчально-методичною літературою кожного 
студента. Викладачами кафедри постійно здійснюється розробка нових та удосконалення застарілих навчальних 
посібників, методичних рекомендацій щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і 
підсумкового контролю їх знань з навчальних дисциплін, методичних рекомендацій щодо написання курсових та 
магістерських дипломних робіт тощо. Значна увага приділяється забезпеченню навчального процесу таким видом 
посібників як практикум. Зокрема, видані практикуми з «Теорії держави і права», «Нормотворчої діяльності», 
«Правознавства». 

З часу створення кафедри (2004 р.) викладачами опубліковано 36 підручників, навчальних посібників, практикумів, 
серед них 7 — з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Курс лекцій д.політ.н., професора  
Шульженка Ф. П. «Історія вчень про державу і право» рішенням Спілки Юристів України удостоєний другої премії як 
краще юридичне видання, а науково-практичний коментар Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
співавтором якого він був, на III Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання удостоєний спеціальної 
премії Спілки Юристів України.    

Очолює кафедру доктор політичних наук, професор, 
почесний член Сорюзу юристів України Ф. П. Шульженко.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних 
дисциплін, як: «Теорія держави і права», «Проблеми теорії 
держави і права», «Історія держави і права України», «Історія 
держави і права зарубіжних країн», «Університетська 
освіта та юридична деонтологія», «Нормотворча 
діяльність», «Правознавство» (для студентів економічних 
спеціальностей). Забезпечує наукову та науково-дослідну 
діяльність за напрямами: теорія та історія держави і права; 
історія політичних та правових учень; філософія права; 
правові проблеми політичних інститутів та процесів.

Викладання навчальних дисциплін здійснюється з 
урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовчої 

Реалізація наукової складової кафедри здійснюється 
відповідно до загальнофакультетської теми:  «Законодавче 
забезпечення вирішення проблем, пов’язаних з 
подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи» 
(березень 2008 — грудень 2012 року).  Тема наукових 
досліджень кафедри: «Правові засади формування 
громадянського суспільства в Україні» (науковий керівник  
Шульженко Федір Пилипович). 

Співробітники кафедри беруть участь у кафедральних 
семінарах, науково-практичних та науково-методичних 
конференціях тощо. Результати наукових досліджень 
професорсько-викладацького складу з часу створення 
кафедри викладені в 6 монографіях, десяти захищених 
дисертаціях. Зокрема, дисертаційні роботи захистили 
Мудра О. М., Гришко О. М., Шаркова І. М. , Рижук Ю. М. 
та інші Працюють над дисертаційними дослідженнями 
Тимчик Г. С., Ільницька Н. Ф., Остапович В. М., Зубачова І. С.

пРАцЮЮТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕКцІЇ:
«ПРАВОЗНАВСТВА»,

«ІСТОРІї ДЕРЖАВи ТА ПРАВА»

НАУКОВІ СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ:
«ПРОБЛЕМи ТЕОРІї ДЕРЖАВи І ПРАВА»,

«ІСТОРиКО-ПРАВОВІ АСПЕКТи СТАНОВЛЕННЯ  
СОЦІАЛьНОї ПРАВОВОї ДЕРЖАВи УКРАїНи»

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРжАВИ І ПРАВА
Склад кафедри:  завідувач кафедри: професор, доктор політичних 

наук, почесний член Союзу юристів України Шульженко Ф. П.;   заступники 
завідувача кафедри: доцент, кандидат юридичних наук Гришко О. М. та 
старший викладач Тимчик  Г. С.; доценти, кандидати юридичних наук: 
Грищук Н. В., Ієрусалімова  І. О., Малютін І. А., Мамчур В. М., Рижук 
Ю. М., Риндюк В. І.,  Федоренко Г. О.,  Якубенко В. М.,  Шаркова  І. М;  
старші  викладачі: Ільницька Н. Ф., Макаренко А. В., Мачуський В. В.;  
асистенти: Зубачова І. С., Остапович В. М., Шаталова Л. М. 

КАФЕДРИ КАФЕДРИ

The Department of Theory 
and History of the State and 
Law is headed by Professor 
F. P. Shul'zhenko, the Doctor 
of Political Sciences, the Hon-
oured Member of the Lawyers 
Union of Ukraine. 

The Department provides 
teaching in such sciences and 
educational disciplines, as: 
«Theory of the State and Law», 
«Problems of Theory of the 
State and Law», «History of 
the State and Law of Ukraine», 
«History of the State and Law 
for Foreign States», «Univer-
sity Education and Legal De-
ontology», «Lawmaking Ac-
tivity», «Juris-prudence» (for 
students of economic special-
ties).

There are 1 professor, 10 
associate professors, 4 senior 
teachers, 3 assistants currently 
working at the Department.

Since the moment of es-
tablishing of the Department, 
its teachers have published 4 
monographs, 36 textbooks, 
practicums, 300 scientific arti-
cles in professional magazines. 

— док тори на ук,  професори
— к андид ати на ук,  доценти
— вик ла д ачі  без у ченого звання  
    та на укового с т упеня

5 , 6  %

5 5 , 6  % 3 8 , 8  %



20 21

Офіційним «днем народження» кафедри вважається 
1 жовтня 1999 р., коли наказом ректора університету було 
створено кафедру державно-правових дисциплін. Перші 
сторінки її історії вписали 6 викладачів, які перейшли з 
інших кафедр, — правознавства та правового регулювання 
економіки. За всю історію роботи кафедри її очолювали 
досвідчені фахівці, такі як Станік С. Р. (колишній міністр 
юстиції України), доктори юридичних наук Діхтієвський П. В. 
та Ющик О. І., а з 2010 р. її очолює академік Національної 
академії правових наук України, заслужений юрист України, 
лауреат премії Ярослава Мудрого,  Крупчан О. Д. 

Кафедра забезпечує викладання таких наук та навчальних 
дисциплін, як: «Конституційне право України», «Конституційне 
право зарубіжних країн», «Кримінальне право України», 

«Організація судових і правоохоронних органів», «Адміністративне право», «Кримінально-процесуальне право», 
«Адвокатура», «Судова риторика», «Інформаційне право», «Правові основи управління у сфері економіки», 
«Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки».

Викладачі постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, здійснюючи самопідготовку, 
наукові дослідження, оволодіння новими курсами, переробку планів і програм курсів відповідно до змін чинного 
законодавства. Навчальний процес, здійснюваний викладачами, складається з традиційних форм та методів: 
лекційних та семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи зі студентами та інноваційних: ділові ігри, 
тренінги, ситуаційні завдання, колоквіуми, відео-лекції, сучасні мультимедійні презентації), які розробляються для 
конкретного курсу. 

Невід’ємною складовою професійної діяльності викладачів є наукова робота. Основні результати наукових 
пошуків викладачів кафедри втілюються в дисертаціях та наукових публікаціях (монографії, підручники, наукові 
статті та доповіді, праці, що публікуються в періодичних наукових та інших фахових виданнях). Над дисертаційними 
дослідженнями працюють: Климюк О. Ф., Задерейко С. Ю., Тимофєєва Л. Р., Марушко О. І., Залєсова С. В., 
Нечипорук Ю. М., Бондаренко Є. І., Рудь Ю. М. Викладачами  кафедри видано 5 монографій, у тому числі 2 
індивідуальні. 

Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на  вдосконалення навчального процесу і кращого 
засвоєння студентами навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою. Професорсько-викладацький склад 
кафедри постійно вдосконалює навчально-методичні матеріали, розробляє навчальні програми, видає навчальні 
посібники, практикуми та методичні матеріали для самостійного вивчення дисциплін. За роки роботи кафедри 
викладачами було підготовлено 18 навчальних, навчально-методичних посібників, практикумів, десятки наукових 
статей. Співробітники кафедри постійно проводять науково-методичні  кафедральні семінари, беруть участь в 
науково-практичних, науково-методичних конференціях. А в 2011 р. монографія в двох томах «Політична система: 
сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави», підготовлена Крупчаном О. Д. (у співавторстві), 
відзначена премією Ярослава Мудрого. 

Нині професорсько-викладацький колектив кафедри складає 
19 осіб:

Завідувач кафедри — академік Академії правових наук України, 
кандидат юридичних наук, доцент, директор Науково-дослідного 
інституту  приватногоо права і підприємництва Національної 
академії правових наук України, Заслужений юрист України, 
лауреат премії Ярослава Мудрого — Крупчан О. Д.

Заступники завідувача кафедри — к.ю.н., доцент Міхневич  Л. В., 
к.ю.н., доцент Макаренко А. В. 

Професори, доктори наук Борденюк В. І., Солдатенко О. В.
Доценти, кандидати юридичних наук —  Яновська О. Г., 

Бурило  Ю. П., Васильківська І. П., Охотнікова  О. М. Старші 
викладачі  — Климюк О. Ф., Ілікчієва К. І., Тимофєєва  Л.Р., Шмор-
гун А. М., Чугаєвська А. В.

Асистенти — Бондаренко Є. І., Залєсова С. В., Задерейко С. Ю., 
Марушко О. І., Шаповалов Д. В., Нечипорук Ю. М., Рудь Ю. М.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

пРАцЮЮТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕКцІЇ:
«КРиМІНАЛьНОГО ТА КРиМІНАЛьНО-ПРОЦЕСУАЛьНОГО ПРАВА»,

«АДМІНІСТРАТиВНОГО ПРАВА»,
«КОНСТиТУЦІЙНОГО ПРАВА»

НАУКОВІ СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ
«ПРОБЛЕМи ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»,

«ПРОБЛЕМи РОЗВиТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УКРАїНІ»,
«ВиЩІ ОРГАНи ДЕРЖАВНОї ВЛАДи В УКРАїНІ»,

«АКТУАЛьНІ ПРОБЛЕМи ДІЯЛьНОСТІ СУДІВ ТА ПРАВООХОРОННиХ ОРГАНІВ»,
«ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ КРиМІНАЛьНОГО ПРАВА»,

«ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ КРиМІНАЛьНО-ПРОЦЕСУАЛьНОГО ПРАВА»,
«АКТУАЛьНІ ПРОБЛЕМи ЗАХиСТУ ПРАВ ЛЮДиНи В УКРАїНІ»,

«АКТУАЛьНІ ПиТАННЯ АДМІНІСТРАТиВНОГО ПРАВА»,
«ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНиХ ОПЕРАЦІЙ»,

«АКТУАЛьНІ ПиТАННЯ КРиМІНАЛьНОГО ПРАВА»,
«ОРАТОРСьКЕ МиСТЕЦТВО»,

«ПРОБЛЕМи КЛАСиФІКАЦІї ЗЛОЧиНІВ В КРиМІНАЛьНОМУ ПРАВІ»,
«АКТУАЛьНІ ПиТАННЯ КОНСТиТУЦІЙНОГО ПРАВА»

КАФЕДРИ КАФЕДРИ

The Department   of 
Constitutional and Admi-
nistrative Law is headed by 
O. D. Krupchan, the Academi-
cian of the National Academy 
of Legal Sciences of Ukraine, 
Honoured Lawyer of Ukraine, 
Laureate of Yaroslav the Wise 
bonus, Candidate of Legal Sci-
ences, Associate Professor. 

Main results of scientific 
searches of teachers of the De-
partment are realized actually 
in thesises and scientific publi-
cations.

 There are 5 monographs, 
19 textbooks and train aids, 85 
scientific articles in profession-
al magazines written by teach-
ers of the Department. 

The Departments provides 
teaching of 12 sciences. Pres-
ently its teaching staff com-
prises 1 professor, 6 associate 
professors, 5 senior teachers, 7 
assistants.

— док тори на ук,  професори
— к андид ати на ук,  доценти
— вик ла д ачі  без у ченого звання  
    та на укового с т упеня

5 5 , 6  %

1 1 ,1  %
3 3 , 3  %
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Кафедра правового регулювання економіки є провідним 
навчальним і науково-дослідним структурним підрозділом 
юридичного факультету Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», має статус випускової для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 
підготовки «Правознавство» (господарсько-правова 
спеціалізація) та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
за магістерськими програмами «Правове регулювання 
економіки», «Господарське судочинство» та «Правове 
регулювання банківської діяльності».

Створення кафедри правового регулювання економіки 
у 1996 р. стало першим кроком до заснування юридичного 
факультету КНЕУ. Згодом  на основі її професорсько-

викладацького складу було сформовано дві інші кафедри факультету — цивільного та трудового права і міжнародного 
та європейського права. Нині кафедра налічує 27 науково-педагогічних працівників, серед яких 15 докторів та 
кандидатів юридичних наук.  

Кафедра правового регулювання економіки забезпечує викладання 21 навчального курсу, з яких на юридичному 
факультеті для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» викладаються господарське право, господарське 
процесуальне право, земельне та аграрне право, інвестиційне право, корпоративне право, законодавство про захист 
економічної конкуренції, податкове право, фінансове та банківське право, а для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» − актуальні проблеми господарського судочинства, вирішення господарських та зовнішньоекономічних 
спорів, правове регулювання валютних відносин, правове регулювання контролю у фінансовій та банківській сферах, 
правове регулювання фондового ринку, правове регулювання функціонування банківської системи, процесуальні 
аспекти процедури банкрутства, процесуальні документи господарського судочинства. Студенти інших факультетів 
КНЕУ — економіки та управління, міжнародної економіки і менеджменту, управління персоналом та маркетингу, 
економіки АПК, інформаційних систем і технологій − вивчають господарське законодавство, правове забезпечення 
економічної конкуренції, конкурентне та антимонопольне законодавство в Україні, правове регулювання 
корпоративних відносин, а студенти спеціальності «Фінанси і кредит» Центру післядипломної освіти КНЕУ — 
фінансове право. Викладачі кафедри також задіяні у навчальному процесі в Центрі магістерської підготовки КНЕУ, де 
бажаючі мають змогу одержати другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».   

За час існування кафедри її професорсько-викладацьким складом підготовлено чимало наукової та навчально-
методичної літератури — монографій, підручників, навчальних посібників, навчальних посібників для самостійного 
вивчення дисциплін, навчальних робочих програм наук та навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, 
розроблені магістерські програми «Правове регулювання економіки», «Господарське судочинство», «Правове 
регулювання банківської діяльності» з відповідним навчально-методичним забезпеченням. Так, протягом 2002—
2011 рр. було опубліковано 4 монографії, у тому числі 1 колективна, 36 підручників та навчальних посібників, 179 
наукових статей у фахових періодичних виданнях. З 2008 р. викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри беруть 

активну участь у реалізації загальнофакультетської наукової теми 
«Законодавче забезпечення вирішення проблем, пов’язаних з 
подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи», досліджуючи 
питання законодавчого регулювання подолання економічних 
наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема, в межах цієї наукової проблеми 
готується 12 кандидатських дисертацій. За період з 2005 р. по 
2012 р. 6 викладачів кафедри здобули науковий ступінь кандидата 
юридичних наук.  

Склад кафедри:
— завідувач кафедри: доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент 
Національної академії наук України, академік Академії інженерних 
наук України, член Ради Союзу юристів України Опришко В. Ф.;

— заступники завідувача: доцент, к.е.н., дійсний член Союзу 
юристів України Фукс Н. А., доцент, к.е.н. Нечипоренко О. Ю. (з 
наукової роботи);

— професор, д.ю.н. Олійник О. Б.;

— доценти: д.ю.н.  Ануфрієв М. І., к.ю.н. Галіахметов І. А., к.ю.н. 
Журик Ю. В., к.ю.н., дійсний член Союзу юристів України Кикоть П. В., к.ю.н. 
Кулага  Е. В., к.ю.н. Літошенко О. С., к.ю.н., почесний член Союзу юристів 
України Намясенко О. К., к.ю.н.     Хатнюк Н. С.; 

— старші викладачі: к.ю.н. Борсук Н.Я., к.ю.н. Шматова Ю. О., к.ю.н. 
Шкіря Г. Ю., Балюк І. А., Коломієць-Людвіг Є. П., Медведь І. В., Уложенк  В. М.; 

— асистенти: Богдан Б. В., Демченко Н. М., Дзяхар Г. І., Лисунь Г. Д., 
Лясківська Л. А., Мезенцова Н. В.,  Хілько О. М., Чихірьов В. Л.    

КАФЕДРА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

пРАЦЮЮТь НАУКОВО-МЕТОДиЧНІ СЕКЦІї:
«ГОСПОДАРСьКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ», 
«ФІНАНСОВОГО ТА ЗЕМЕЛьНОГО ПРАВА» 

НАУКОВІ СТУДЕНТСьКІ ГУРТКи:
«ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО УКРАїНи»,

«ЗЕМЕЛьНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО УКРАїНи», 
«ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО ТА  

ГОСПОДАРСьКЕ ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО»,
«КОНКУРЕНТНЕ ТА ІНВЕСТиЦІЙНЕ ПРАВО», 

«ФІНАНСОВЕ ТА БАНКІВСьКЕ ПРАВО» ,
«ВиРІШЕННЯ ГОСПОДАРСьКиХ ТА  

«ЗОВНІШНьОЕКОНОМІЧНиХ СПОРІВ» 

КАФЕДРИ КАФЕДРИ

The Department of the Legal 
Regulation of the Economy is 
headed by Professor V. F. Opry-
shko, the Doctor of Legal Sci-
ences, the Honored Figure 
of Science and Technique of 
Ukraine, the Corresponding 
Member of the National Acad-
emy of Sciences of Ukraine, the 
Member of Ukrainian Council 
of Lawyers. 

The Department graduates 
students of Bachelor’s degree 
in «Jurisprudence» (Economy 
Law Specialization) and Mas-
ter's degree in Master Pro-
grams «Legal Regulation of 
Economy», «Economic Legal 
Proceeding», «Legal Regula-
tion of Banking».

The Department provides 
teaching of 21 legal sciences. 
Its staff includes 2 professor, 
10 associate professors, 5 sen-
ior teacher, 8 assistants. They 
have published 4 monographs, 
including 1 collective, 36 text-
books and train aids, 179 sci-
entific articles in professional 
magazines.

— док тори на ук,  професори
— к андид ати на ук,  доценти
— вик ла д ачі  без у ченого звання  
    та на укового с т упеня
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Кафедра цивільного та трудового права є структурним 
підрозділом університету, який проводить навчально-виховну 
та методичну діяльність, а також здійснює наукову та науково-
дослідну роботу. Відповідно до цього кафедрою вирішуються 
завдання за такими напрямками: навчально-методичне 
забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри, 
підготовка навчально-методичної літератури, впровадження 
інноваційних форм навчання, наукова та науково-методична 
робота, організація самостійної роботи та практики студентів, 
виховна робота та ін.

На кафедрі забезпечується викладання 15 наук та 
навчальних дисциплін. З них 13 на бакалаврському рівні 
(римське приватне право, цивільне право України, цивільне 
право України для економічних спеціальностей, цивільне 

процесуальне право, трудове право України, трудове право для студентів економічних спеціальностей, право 
соціального забезпечення, житлове право, нотаріат в Україні, право інтелектуальної власності, сімейне право, 
екологічне право, цивільне порівняльне право) та 2 на магістерському рівні навчання (договірне право, правове 
регулювання страхової діяльності).

Навчально-методична робота кафедри є передумовою забезпечення навчального процесу. Відповідно до 
нормативних документів університету кафедрОЮ розроблено пакети навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін, постійно йде робота над оновленням навчальної та навчально-методичної літератури. 
Основними навчально-методичними завданнями та напрямами роботи кафедри є розширення та актуалізація 
наукової складової навчального процесу; розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної 
літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів; подальше впровадження інноваційних 
навчальних технологій, форм та методів навчання у навчально-виховний процес.

 Науково-дослідна робота є невід'ємною складовою діяльності кафедри, що здійснюється в межах планової 
теми науково-дослідної роботи юридичного факультету «Законодавче забезпечення вирішення проблем, 
пов'язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи», а також у відповідності до затвердженої теми 
наукових досліджень кафедри «Цивільно-правова охорона соціальних та економічних прав в умовах розбудови 
громадянського суспільства». 

Згідно з фаховою спрямованістю на кафедрі створено дві науково-методичні секції, які здійснюють загальне 
наукове керівництво в межах відповідних напрямків — цивільного права та цивільного процесу, трудового права та 
права соціального забезпечення. Кафедра керує 5 науковими студентськими гуртками.

Значна увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів та проходження студентами 
переддипломної практики, виховній роботі із студентами, зокрема через функціонування інституту кураторства.

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

КАФЕДРИ КАФЕДРИ

Склад кафедри:
— завідувач кафедри:  доктор юридичних наук 

Омельченко А. В.
— доценти,   кандидати  юридичних  наук:  

Вавженчук С. Я., Виноградова Г. В., Єфімов О. М., 
Міщук М. О., Кожушко С. І., Халаїм Н. О., Ярошенко І. С.

— старші викладачі, кандидати юридичних наук: 
Іваненко О. А., Кравчук Т. В.

— старші викладачі: Куколевська Ж. Д., Мачуська 
І. Б.

— асистенти: Демченко Н. М., Кравець Н. І., 
Худойбердієва Л. В.

ПРАЦЮЮТь НАУКОВО-МЕТОДиЧНІ СЕКЦІї:
«ЦиВІЛьНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ»,

«ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

НАУКОВІ СТУДЕНТСьКІ ГУРТКи:
«СОЦІАЛьНиЙ ЗАХиСТ В УКРАїНІ: ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ»,

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНиХ ВІДНОСиН»,
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТиЦІЙНОї  

ТА ЗОВНІШНьОЕКОНОМІЧНОї ДІЯЛьНОСТІ»,
«ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛьНОї ВЛАСНОСТІ»

The Department of Civil 
and Labour Law is headed by 
A. V. Omel'chenko, the Associ-
ate Professor, Doctor of Legal 
Sciences.

The Department provides 
teaching of 15 sciences and 
educational disciplines. Its 
staff includes 1 professor, 6 
associate professors, 3 senior 
teacher, 3 assistants.

Teachers of the Depart-
ment have published 8 mono-
graphs, 27 textbooks and train 
aids, 113 scientific articles in 
professional magazines.

In obedience to a pro-
fessional orientation there 
are two scientifically methodi-
cal sections created within the 
Department. 

They carry out general 
scientific guidance within the 
limits of appropriate areas — 
Civil Law and Civil Procedure, 
Labour Law and Law of Public 
Welfare. 

The Department runs 5 sci-
entific student groups. Great 
attention is paid to students’ 
independent work, passing of 
their pre-graduating practice, 
tutorial work with students.

— док тори на ук,  професори
— к андид ати на ук,  доценти
— вик ла д ачі  без у ченого звання  
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Кафедра міжнародного та європейського права була 
створена на юридичному факультеті у червні 2005 р. 

Рішення про створення кафедри було обумовлено не 
тільки піклуванням про подальше вдосконалення структури 
юридичного факультету, впорядкування організаційно-
методичного забезпечення та підвищення рівня управління 
навчальним процесом. Воно стало також результатом 
участі факультету у реалізації двох міжнародних проектів 
«TEMPUS», наслідком чого стала розробка і впровадження 
нової, першої в Україні магістерської програми «Міжнародне 
економічне право». Логічно і закономірно створення 
кафедри пов’язано з участю університету в Болонському 
процесі, запровадженням в повсякденну практику його 
основних стандартів і принципів.

 Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін  міжнародно-правового циклу: «Міжнародне право», 
«Міжнародне приватне право», «Міжнародне торгове право», «Договори в міжнародному праві», «Гармонізація 
національного законодавства з міжнародно-правовими нормами», «Система міжнародних організацій», «Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Право Європейського Союзу», «Контрактне право Європейського 
Союзу», «Міжнародне митне право», «Міжнародне інвестиційне право» та «Міжнародне економічне право» (для 
студентів юридичного факультету та факультету міжнародної економіки та менеджменту). Кафедра є випусковою 
для магістерської програми «Міжнародне економічне право».

За період після свого створення, кафедра суттєво зросла як кількісно, так і якісно. Сьогодні на кафедрі працює 
сім доцентів (всі кандидати юридичних наук). Навчальний процес забезпечують також один старший викладач, 
чотири асистенти і лаборант. Викладачі, які працюють на кафедрі, в основному молоді, але вже досвідчені фахівці, 
поєднують викладацьку діяльність з науковою та науково-дослідною роботою. 

На кафедрі підготовлені та захищені дві дисертації кандидатів юридичних наук.
                           Склад кафедри:
— завідувач кафедри: к.ю.н, доцент Ратушний С. М.;
— доценти, кандидати юридичних наук: Васянович О. А.,  Гайдулін О. О., Голубєва В. О., Назаренко О. А., 

Печуляк В. П., Шереметьєва О. Ю.;
— старший викладач Фастовець А. С.;
— асистенти: Єршова В. С., Малишева М. Х., Потапова О. В., Скрицька Н. А.

КАФЕДРА МІжНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

пРАцЮє НАУКОВИй СТУДЕНТСЬКИй ГУРТОК
«ПРОБЛЕМи МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА»

КАФЕДРИ КАФЕДРИ

The Department of In-
ternational and European 
Law was created in 2005. It is 
headed by the Ass. Professor 
S. M. Ratushniy, the Candidate 
of Legal Sciences. 

The Department provides 
teaching of International Law 
Sciences: «International Law», 
«International Private Law», 
«International Trade Law», 
«International Law Agree-
ments», «Harmonization of 
National Legislation with 
International Law Norms», 
«System of International Orga-
nizations», «Legal Regulation 
of Foreign Economic Activity», 
«Law of European Union», 
«Contract European Law», «In-
ternational Custom Law», «In-
ternational Investment Law» 
and «International Economic 
Law» (both for students of the 
Law Faculty and the Faculty 
of International Economy and 
Management).

The Department gradu-
ates students in the Master's 
degree Program «International 
Economic Law».

The Department teaching 
team has published 11 mono-
graphs, 11 textbooks and train 
aids, 111 scientific articles in 
professional magazines.

Currently, staff of the De-
patment concludes 7 associate 
professors, 1 senior teacher, 4 
assistants. — к андид ати на ук,  доценти

— вик ла д ачі  без у ченого звання  
    та на укового с т упеня

4 1 , 7  %

5 8 , 3  %
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вибором студентів: «Психологія спілкування», «Психологія та культура ділового спілкування», «Психологія діяльності 
та навчальний менеджмент», «Методика викладання економіки», «Методика викладання права», «Педагогічна 
риторика», «Юридична психологія». Вивчення вказаних дисциплін забезпечує отримання другої спеціальності 
— «викладач економіки» для студентів економічних факультетів та «викладач права» для студентів юридичного 
факультету. На базі кафедри працює постійна аспірантура за спеціальностями 13.00.01. — «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки», 13.00.04. — «Теорія та методика професійної освіти».

Протягом усіх років свого існування кафедрою розроблена концепція психолого-педагогічної освіти у 
непрофільному університеті, яка знайшла своє відображення у численних монографіях, посібниках, наукових статтях, 
рекомендаціях та методичних розробках. Від часу створення кафедрою підготовлено та видано: 7 монографій, 2 
підручники, 41 навчальних посібника, з них 30 з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 611 
наукових статей у фахових виданнях та велика кількість інших публікацій у видавництвах різного напрямку.

Реалізація наукової роботи кафедри проводиться в контексті загальнокафедральної теми: «Психолого-педагогічні 
засади удосконалення професійної підготовки в економічному університеті». За тематикою кафедри захищено 5 
докторських дисертації (Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина, О. М. Котикова, Г. М. Романова, І. Б. Зарубінська), захищено 
11 кандидатських дисертацій, рекомендовано до захисту 2 кандидатські дисертації

На теперішній час кафедра має 6 аспірантів та 3 пошукача. Наукові досягнення аспірантів, докторантів, пошукачів 
проходять апробацію на теоретичному семінарі кафедри (керівники — доц. Л. А. Колесніченко, проф. В. В. Сгадова)

Одним з основних завдань роботи кафедри є залучення студентів до участі в організації та проведенні наукових 
конференцій, конкурсів. Студенти КНЕУ кожен рік беруть участь у педагогічних олімпіадах на університетському та 
республіканському рівнях, виборюючи призові місця.

З жовтня 2001 р. на базі кафедри педагогіки та психології створено постійно діючі тренінг-курси «Сучасні методи 
навчання», «Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес», з 2006 р.— «Формування психолого-
педагогічної компетентності викладача» (координатор — доц. Г. М. Романова), які забезпечували підвищення 
кваліфікації викладачів КНЕУ, сприяли їх особистісному і професійному вдосконаленню, оволодінню сучасними 

Кафедра педагогіки та психології була створена у 
липні 1993 р. як перша кафедра психолого-педагогічного 
спрямування у непедагогічних університетах України. З 2002 
року кафедра закріплена за юридичним факультетом КНЕУ.

На теперішній час на кафедрі працює 33 штатних особи. 
Кадровий склад кафедри включає: професорів — 5, доцентів 
— 16, ст. викладачів — 6, асистентів — 6. З них: 4 доктори 
педагогічних наук, 17 кандидатів педагогічних, психологічних, 
економічних, соціологічних наук.

Сьогодні на кафедрі викладаються 9 навчальних дисциплін, 
з яких: 2 дисципліни — обов’язкові за вибором університету: 
«Психологія та педагогіка» та «Психологія»; 7 дисциплін за 

методами навчання. З 2012/2013 н.р. кафедрою затверджена 
нова програма тренінг-курсу «Технології інноваційного навчання 
в економічному університеті». За весь період на тренінг-курсах 
підвищили педагогічну кваліфікацію 439 викладачів університету.

Серед напрямків загальноуніверситетської роботи кафедри: 
робота психологічної служби (керівник — О. С. Бойчук), 
кураторська робота зі студентами. 

Поряд з продуктивною викладацькою та науковою діяльністю 
співробітники кафедри приділяють велику увагу культурному 
становленню сучасного фахівця. Значна частина викладачів 
кафедри має літературно-художній дар, відображений в 
численних публікаціях в газеті «Економіст», у збірках поезій КНЕУ, 
інших літературних джерелах.

Сьогодні кафедра педагогіки та психології є 
висококваліфікованим творчим підрозділом юридичного 
факультету, що забезпечує ефективну психолого-педагогічну 
підготовку майбутніх фахівців.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРИ КАФЕДРИ

Склад кафедри
— завідувач кафедри: професор, доктор педагогічних наук Савенкова  Л. О.;
— заступники завідувача кафедри: професор, доктор педагогічних наук 

Артюшина М. В. та професор, кандидат педагогічних наук Сгадова  В. В.
— професори, доктори педагогічних наук: Котикова О. М., 

Романова  Г. М.
— доценти, кандидати педагогічних наук: Борисенко Л. Л., 

Журавська  Л.  М., Хорєв І. О., Чужикова В. Г., Грущенко Л. М., Ковальчук Г. О., 
Медвідь Л. А.; кандидати психологічних наук: Колесніченко Л. А., 
Радченко М. І., Козлова О. С., Музичко Л. В., Варбан Є. О., Завірюха В. В. 
Корват Л. В.; кандидат економічних наук — Булавіна О. А., кандидат 
соціологічних наук — Приходько В. М.

— старші викладачі: Бойчук О. С., Богорад М. А., Іванченко В. В., 
Лавриненко  Д. Г., Тімакова А. В., Федоренко Н. І.

— асистенти:  Дубовик  С. М,  Ловка О. В., Матвієнко Ю. О.,  Саркісова О. Ю., 
Сироватко В. В., Янчарська Л. В.

ПРАЦЮЮТь НАУКОВО-МЕТОДиЧНІ СЕКЦІї:
«ПСиХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА»,

 «ПСиХОЛОГІЯ ДІЯЛьНОСТІ ТА НАВЧАЛьНиЙ МЕНЕДЖМЕНТ»,
 «МЕТОДиКА ВиКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКи ТА ПРАВА»,

 «ПСиХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ»

НАУКОВиЙ ГУРТОК:
«РОЛь ПСиХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОї ПІДГОТОВКи У ФОРМУВАННІ  

ОСОБиСТІСНиХ І ПРОФЕСІЙНиХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ»

The Department of Peda-
gogic and Psychology has been 
created in July, 1993 as the first 
Departments of such speciali-
zation in Ukraine. It is headed 
by Professor L. O. Savenkova, 
the Doctor of Pedagogical Sci-
ences.

The teaching staff of the 
Department concludes to-
tally 33 members, including 5 
professors, 15 associate pro-
fessors, 7 senior teachers, 6 
assistants. The Department 
provides teaching of 7 sciences 
and educational disciplines, 
conducts trainings-workshops 
for university teachers. 

The Department has 
published a number of sci-
entific works. Among them 
7 monographs, 2 textbooks, 
41 train aid, 611 scientific ar-
ticles, in professional editions.

— док тори на ук,  професори
— к андид ати на ук,  доценти
— вик ла д ачі  без у ченого звання  
    та на укового с т упеня

4 0 , 0  %5 3 , 3  %

6 , 7  %
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Виховуючи нове покоління юристів-патріотів 
і професіоналів, факультет не займає позицію 
стороннього спостерігача, а докладає зусиль до того, 
щоб кожен наш випускник реалізував свій потенціал не 
лише в стінах університету, а й в практичній юридичній 
діяльності. 

Яким буде професійний старт, де він 
відбуватиметься — питання надзвичайно важливі не 
лише для самих випускників та їх батьків. Плекаючи 
нове покоління юристів, факультет докладає зусиль до 
того, щоб наступний крок був і вдалим, і корисним як 
для кожного з випускників, так і для суспільства, для 
підприємств, установ, організацій, де вони почнуть 
трудову діяльність, для держави. 

Непросту діяльність щодо організації 

ДИНАМІКА ЗРОСТАННя КІЛЬКОСТІ БАЗ пРАКТИКИ  
НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

ЗА пЕРІОД З 2000 пО 2012 РР.

переддипломної практики випускників на юридичному факультеті координує спеціально створений  орган — Рада 
з працевлаштування випускників юридичного факультету — громадський колегіальний дорадчий орган при декані 
юридичного факультету. Головним призначенням Ради є сприяння прийняттю справедливого та обґрунтованого 
управлінського рішення щодо працевлаштування випускників факультету, виходячи з об’єктивних результатів 
кожного, його наукової та громадської діяльності, а також з урахуванням думки колективу студентів та викладачів з 
метою забезпечення реалізації конституційного права на роботу за фахом  особам, які успішно завершили навчання 
на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра та магістра.

Підготовча робота до початку переддипломної практики щороку розпочинається відповідно до регламенту. 
Випускники факультету здобувають професійні навички та перевіряють якість здобутих знань у різних установах, 
організаціях, органах державної влади, серед яких Верховна Рада України,  Центральна виборча комісія,  судові 
органи,  центральні та місцеві органи виконавчої влади,  банки,  науково-дослідні установи,  підприємства,  
правоохоронні органи,  юридична клініка.  Останніми роками найбільша кількість студентів проходила практику в 
центральних органах виконавчої влади (близько третини від загальної кількості випускників) та в судових органах 
різних юрисдикцій.

Географія працевлаштування — це переважно Київ та Київська область,  а також Черкаська,Чернігівська, 
Житомирська, Хмельницька, Рівненська та інші області.  

Загальні підсумки проходження практики свідчать про те, що переважна більшість практикантів отримує 
позитивні відгуки від керівників баз практик та добрі й відмінні оцінки. Однак саме життя змушує нас приділяти 
увагу актуальному для наших випускників питанню, яким є проблема їх працевлаштування за умов світової 

пЕРЕДДИпЛОМНА пРАКТИКА пЕРЕДДИпЛОМНА пРАКТИКА

ПРАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ

економічної та фінансової кризи. 
Тому незмінним є спрямування 
діяльності факультету в цій сфері 
на розширення кола підприємств, 
установ та організацій, які  
співпрацюють з нами щодо 
професійної підготовки 
випускників в рамках проходження 
переддипломної практики з 
перспективою отримання ними 
робочих місць. З цією метою 
проводяться спеціальні заходи, 
як наприклад, щорічний  «ДЕНь 
ВиПУСКНиКА — УСПІШНиЙ 
СТАРТ КАР’ЄРи», в рамках 
якого відбувається презентація 
організацій-роботодавців, а також 
узгодження пропозицій щодо 
працевлаштування випускників.

ОСНОВНІ  БАЗИ  ПРАКТИКИ
 9 Верховна ради України 
 9 Кабінет міністрів України
 9 Конституційний суд України
 9 Міністерство фінансів України
 9 Міністерство економіки України
 9 Міністерство праці України
 9 ВАТ Ощадний банк України
 9 Міністерство юстиції України
 9 Головне управління юстиції  

в м. Києві
 9 Антимонопольний комітет 

України
 9 Національний банк України        
 9 Фонд державного майна України
 9 Головне управління пенсійного 

фонду України в м. Києві
 9 Центральна виборча комісія 

України
 9 Вищий господарський суд України
 9 Апеляційний суд м. Києва
 9 Київський апеляційний 

господарський суд.
 9 Київський міжобласний  

апеляційний господарський суд
 9 Господарський суд м. Києва
 9 Окружний адміністративний суд 

м. Києва
 9 Київський апеляційний  

адміністративний суд
 9 Страхова компанія БРОКБІЗНЕС
 9 Вища кваліфікаційна комісія  

суддів України
 9 Державне агентство рибного  

господарства України
 9 Державна судова адміністрація 

України
 9 Публічне акціонерне товариство 

«БРОКБИЗНЕСБАНК»
 9 Інюрколегія  
 9 Газета Верховної Ради України  

Голос України»
 9 Українське національне 

інформаційне агенство — 
Укрінформ

 9 Науково-дослідний інститут  
приватного права і 
підприємництва  
Національної академії правових 
наук України 

 9 Юридична клініка  
«Соціальна справедливість»

Pre-graduate practice of 
students is co-ordinated by 
the Council for Employment 
of Graduates of the KNEU Law 
Faculty. 

It is a public collective de-
liberative body at the Dean of 
the Law Faculty. 

The main setting of the 
Council is employment of fac-
ulty’s graduates, based on ob-
jective achievements of each 
student, his scientific and pub-
lic activity, and also taking into 
account students’ and teach-
ers’ opinion.

Currently there are agree-
ments on practice concluded 
with 44 establishments of all 
ownership patterns and which 
are able to accept 300 stu-
dents.



32 33

Заснована на юридичному факультеті Київського 
національного економічного університету імені  Вадима 
Гетьмана Асоціація випускників покликана сприяти 
інтересам факультету та дружньому спілкуванню своїх 
випускників.

Випускники тримають зв’язок через членство 
в асоціації, збагачуючи свій досвід шляхом 
інтелектуального та соціального обміну. 

Це безпосередньо впливає на підтримку професійних та наукових здібностей 
випускника. Зокрема члени Асоціації мають такі переваги: участь у наукових 
та культурних заходах юридичного факультету (конференцях, семінарах, 
концертах, «Днях кар’єри» тощо); запрошення до участі у реалізації проектів 
і програм Асоціації; підвищення рівня кваліфікації шляхом отримання 
консультацій викладачів юридичного факультету та консультацій в юридичній 
клініці, що діє при юридичному факультеті; можливість публікувати свої 
наукові здобутки у фаховому виданні «Правове регулювання економіки»; 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРяДУВАННя АСОцІАцІя ВИпУСКНИКІВ

НАВЧАЄМОСЬ ДЕМОКРАТІІЇ ALMA MATER ЗАВжДИ З НАМИ…

сприяння у виконанні та захисті дисертаційних робіт; обмін професійним 
досвідом під час відкритих лекційних та/або семінарських занять для 
студентів юридичного факультету, а також участь у їх проведенні; сприяння 
з боку Асоціації  працевлаштуванню випускників; запрошення на зустрічі  
випускників юридичного факультету та підтримка зв’язків між  випускниками.

Діяльність Асоціації спрямова на на: об’єднання випускників та координацію 
їх діяльності; узагальнення та поширення професійного досвіду; підвищення 
професійного та наукового рівня випускників;  популяризацію юридичного 
факультету. 

Члени Асоціації мають можливість: обмінюватись контактами та відновити 
втрачені зв’язки, набуті під час навчання; налагодити професійну взаємодію з 
викладачами факультету; бути в курсі останніх професійних новин; отримати 
консультацію або пораду колег — викладачів факультету;  знайти роботодавця 
чи співробітника; корисно провести час у колі однодумців та людей з 
подібними життєвими цінностями.

Студентське самоврядування — важливий засіб демократизації 
навчально-виховного процесу на юридичному факультеті. Воно складає 
комплексну систему, яка базується на основі стандартів (положень), зміст 
якої спрямований на зростання соціальної активності студентської молоді, 
їх ініціативи та відповідальності за доручену справу, гармонійного розвитку 
особистості студентів, набуття ними навичок організатора, керівника.

Основними завданнями системи студентського самоврядування є 
подальше вдосконалення: 1) навчально-виховної роботи; 2) роботи в 
студентських гуртожитках; 3) організації відпочинку студентів.

Для забезпечення ефективної роботи студентського самоврядування були 
створені Студентська Рада юридичного факультету та студентський деканат.

Студентський деканат включає такі комісії: з навчально-виховної 
роботи; з науково-дослідної роботи; з організації студентської практики та 
працевлаштування;  з роботи із мас-медіа; з питань спорту та туризму; по 
роботі в студентських гуртожитках, з організації студентського дозвілля. 

Діяльність комісій спрямована на удосконалення навчально-виховного 
процесу з метою підвищення якості знань, виховання духовності і культури 
студентів, зростання у студентів соціальної активності та відповідальності за 
доручену справу. Громадська робота, яу виконує студентське самоврядування, 
дає можливість студенту випробувати себе в найрізноманітніших сферах 
діяльності, розширити діапазон прагнень і практичних планів на майбутнє.

Студентське життя — найяскравіша пора. Саме через це 
діяльність профбюро актуальна і необхідна. Профбюро реалізує будь-
які напрями розвитку особистостей студентів, які  навчаються на 
юридичному факультеті. Це проявляється абсолютно в усіх формах 
роботи, завдяки чому профбюро об’єднує близько 99,8 % студентів. 

Основними напрямами діяльності профбюро є:
• здійснення соціального та правового захисту студентства;
• організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування;
• організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді;
• сприяння у працевлаштуванні студентів у вільний від занять час.  

      Студенти в своєму житті керуються Морально-етичним кодексом   
студента-юриста.

The Association of the 
Faculty Graduating Stu-
dents promotes development 
of the Faculty’s interests and 
facilitates friendly communica-
tion of the graduates.

The Association activity 
is aimed on the consolidation 
of graduating students and 
maintenance of feed-back 
with them; generalization and 
distribution of their practical 
experience; involvement of 
practical lawyers-workers into 
lecturing process. 

Presently the Association 
of graduating students unites 
about 1500 persons.

The Student Dean's Office 
is a basis of student self-gov-
ernment, form of democrati-
zation of educational-training 
process. 

Student’s self-government 
is the system, which is directed 
on growth of student’s youth’s 
social activity, their initiative 
and responsibility, harmoni-
ous development of students 
personality, obtaining by them 
organizer and leadership skills. 

The Student Dean's Of-
fice consists of 7 commissions 
which carries out work after 
the following directions: 

commission on education and 
training;

science and research commis-
sion;

 commission on students lei-
sure organization;

commission on work with 
mass-media;

commission on sport and tour-
ism issues;

commission on work in stu-
dent’s hostels;

commission on employment 
issues.
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Центр художньої творчості юридичного факультету 
є громадським об'єднанням студентів, професорсько-
викладацького складу та співробітників .

Метою діяльності Центру є розвиток художньої творчості 
на факультеті, поглиблення поваги і любові до надбання 
культурних цінностей українського народу, виховання членів 
колективу як всебічно розвинутих творчих особистостей, 
сприяння його зміцненню та формуванню корпоративного духу 
серед студентів.

При Центрі художньої творчості діють мистецько-творчі 
студії різних культурно-мистецьких напрямів.   Хореографічне 
мистецтво представлено у хореографічній студії. В рамках студії 
успішно функціонує ансамбль народного танцю «Феміда», 
керівник ансамблю Демченко Ніна Миколаївна (асистент 
кафедри цивільного та трудового права). Ансамбль має в своєму 
репертуарі танці наших співвітчизників різних регіонів України 
та інших народів світу, а завдячуючи зусиллям керівництва 
факультету — вишукані костюми. Ансамбль бере участь у всіх 
концертах, які проводяться на факультеті та в університеті. 
Нині ансамбль «Феміда» відомий і поза межами університету, 
він неодноразово брав участь у святкових програмах різних 
університетів, установ та організацій, у міжнародних заходах.  

Вокальна студія, керівник — Новосьолова Надія. У студії 
навчають мистецтву співу, володінню своїм голосом у різних 
жанрах вокального мистецтва. 

Студія акторського мистецтва — охоплює всі види 
сценічного виконавського мистецтва, учасники працюють 
над акторською майстерністю, створюють різні розважальні 
програми, гумористичні вистави. Студія акторського мистецтва 
— це осередок організаційного та методичного забезпечення 
проведення постійно діючого конкурсу творчості студентів 
та викладачів юридичного факультету в жанрі театрального 
мистецтва. 

Учасники студій Центру художньої творчості постійно беруть 
участь у всіх мистецьких заходах юридичного факультету, 
Центру культури і мистецтв кніверситету, запрошуються на 
фестивалі, інші міжвузівські мистецькі акції. 

Ми є переможцями різноманітних конкурсів. Ансамбль 
народного танцю юридичного факультету «Феміда» виборов 
почесне перше місце на міжнародному конкурсі (м. Софія, 
Болгарія) серед мистецьких проектів «Культура моєї 
Батьківщини». Наші студенти, а саме: Плотніков Ярослав та 
Хілько Олексій, успішно представляють юридичний факультет 
на загальноуніверситетському пісенному конкурсі «Музична 
феєрія». У різні роки вони посіли перше місце в номінації 
«Академічний вокал» і отримали почесне звання «Золотий 
Голос КНЕУ». Команда юридичного факультету — дворазовий 
переможець у фестивалі студентської творчості «Студентський 
БУМ (Бенефісі Університетської Молоді)».  Цей мистецький 
захід дає можливість всім учасникам втілити свої  творчі 
фантазії, а поважному журі — обрати найкращих. Участь у 
творчому фестивалі для команди юридичного факультету вже 
стала доброю щорічною традицією її мистецького життя, 5 
років поспіль наша команда вражає та радує своїми виступами 
глядачів та членів журі! 

цЕНТР ХУДОжНЬОЇ ТВОРЧОСТІ цЕНТР ХУДОжНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

АКТИВНІ, ТВОРЧІ, САМОБУТНІ, ВЕСЕЛІ!

There are various artistic-
creative studios operating at 
the Law Faculty Centre of Ar-
tistic Creation:

• the Studio of Cho-
reographic art, which 
comprises the Femida 
(Themis) folk dance 
band;

• the Vocal Studio, 
where students are 
taught the art of sing-
ing and the voice in 
the different genres of 
vocal art.

• the Actor Studio, 
which includes  all of 
types of theatrics, de-
velopment of the art 
of acting.

Participants of artistic stu-
dios are the winners of various 
competitions.



 

ДОВІДКОВА  ІНФОРМАЦІЯ:

АДРесА юРиДичНОГО ФАКульте: М. КиїВ, ПРОсПеКт ПеРеМОГи 54/1 ,  

5-й ПОВеРх, 03680

ДеКАНАт (ДеННА ФОРМА НАВчАННЯ) — тел. 455-60-29

ДеКАНАт (ВечІРНЯ тА зАОчНА ФОРМА НАВчАННЯ) — тел. 456-92-42
   

   e - m a i l :  h t t p:// l aw f a c u lt u @ k n e u. k i e v.u a

 

ЗА ЗАГАЛьНОЮ РЕДАКЦІЄЮ В.Ф. ОПРиШКА, Ф.П. ШУЛьЖЕНКА 

 ОРиГІНАЛ-МАКЕТ - І.М. ШАРКОВОї 


