ЗВІТ
КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА
за 2019 рік
І. Організаційне забезпечення навчального процесу
Кафедра публічного та приватного права є структурним підрозділом
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені
Бориса Грінченка.
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
Орел Л. В.
1.1.

Професорсько-викладацький та навчально-допоміжний
склад кафедри
Відповідно до штатного розпису на кафедрі працює 21 науковопедагогічні працівники:
10 штатних працівників,
11 – сумісників.
З них:
На постійній основі – 10 осіб:
1) Орел Лілія Василівна
2) Баклан Олег Володимирович
3) Хатнюк Наталія Сергіївна
4) Бойчук Дмитро Валерійович
5) Гуц Наталія Григорівна
6) Панова Ірина Юріївна
7) Сергієнко Наталія Артурівна
8) Чернега Андрій Петрович
9) Байталюк Ольга Михайлівна
10) Обловацька Наталія Олександрівна
За сумісництвом – 11 осіб:
1) Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна
2) Никитченко Наталія Валеріївна
3) Гоголь Богдан Миколайович
4) Задорожний Юрій Анатолійович
5) Калашник Олена Миколаївна
6) Коваль Олена Володимирівна
7) Кравчук Валерій Миколайович
8) Музиченко Олексій Володимирович
9) Паламарчук Іван Васильович

Рудик Вікторія Анатоліївна
11) Удовенко Жанна Володимирівна
10)

Якісний склад кафедри:
Докторів юридичних наук – 5
1) Орел Лілія Василівна
2) Баклан Олег Володимирович
3) Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна
4) Никитченко Наталія Валеріївна
5) Хатнюк Наталія Сергіївна
Кандидатів юридичних наук-14
1) Бойчук Дмитро Валерійович
2) Гоголь Богдан Миколайович
3) Гуц Наталія Григорівна
4) Задорожний Юрій Анатолійович
5) Калашник Олена Миколаївна
6) Коваль Олена Володимирівна
7) Кравчук Валерій Миколайович
8) Музиченко Олексій Володимирович
9) Паламарчук Іван Васильович
10) Панова Ірина Юріївна
11) Рудик Вікторія Анатоліївна
12) Сергієнко Наталія Артурівна
13) Удовенко Жанна Володимирівна
14) Чернега Андрій Петрович
Викладачів без ступеня - 2
1) Байталюк Ольга Михайлівна
2) Обловацька Наталія Олександрівна
1.2.

Навчальна робота

Викладачі кафедри забезпечують виконання навчального навантаження –
2018-2019 н.р.- 11097,8 год
2019-2020 н.р.- 11326.17 год. (станом на 20.12)
Це більше від попереднього навчального року на 228.37 год
( 11 326.17 год - 11 097,8 год = 228.37 год)
Сертифікація ЕНК в 2019 р.

Всього подано на сертифікацію у 2019 р. – 15 ЕНК
Сертифікованих – 5 ЕНК
Калашник О.М.
1) Публічне адміністрування соціально- гуманітарної сфери
Бойчук Д.В.
1) Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у
кримінальних справах
2) Проблеми теорії права та юридичної практики
Обловацька Н.О.
1) Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у
кримінальних справах
2) Проблеми теорії права та юридичної практики
3) Вступ до юридичної професії: Юридична психологія
Чернега А.П.
1) Вступ до юридичної професії: Юридична деонтологія
На розгляді – 6 ЕНК
Орел Л.В.
1) Цивільне та сімейне право: Цивільне право
Сергієнко Н. А.
1) Правове регулювання платіжних операцій
Хатнюк Н.С.
1) Фінансове та податкове право: Фінансове право
2) Фінансове та податкове право: Податкове право
Задорожний Ю. А.
1) Порівняльне правознавство
2) Римське право (МП)
Відтерміновано – 1 ЕНК
Баклан О.В.
1) Законотворчий процес
Подані, але не сертифіковані – 3 ЕНК

Панова І.Ю.
1) Муніципальне право України: Місцеве самоврядування в Україні
Бойчук Д.В.
1) Кримінальне процесуальне право
Баклан О.В.
1) Адміністративне право

2. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
№

ПІП

Наук.
ступінь

Вчене
звання

Сумісник /
штатний

Посада

1

Орел Лілія
Василівна

Доктор
юридичних
наук

Доцент

Штатний

Завідувач
кафедри

2

Баклан Олег
Володимирович

Доктор
юридичних
наук

Професор

Штатний

Професор

3

Хатнюк Наталія
Сергіївна

Доктор
юридичних
наук

Доцент

Штатний

Професор

4

Чернега Андрій
Петрович

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

Штатний

Доцент

5

Панова Ірина
Юріївна

Кандидат
юридичнихна
ук

-

Штатний

Доцент

6

Бойчук Дмитро
Валерійович

Кандидат
юридичних
наук

-

Штатний

Доцент

7

Сергієнко Наталія
Артурівна

Кандидат
юридичних
наук

-

Штатний

Старший
викладач

8

Байталюк Ольга
Михайлівна

-

-

Штатний

Старший
викладач

9

Обловацька
Наталія
Олександрівна

-

-

Штатний

Старший
викладач

10

Гуц Наталія
Григорівна

-

-

Штатний

Викладач

11

НашинецьНаумова Анфіса
Юріївна

Доктор
юридичних
наук

Доцент

Сумісник
(штат
ФПМВ)

Професор
кафедри

12

Никитченко
Наталія Валеріївна

Доктор
юридичних
наук

Доцент

Сумісник

Професор
кафедри

13

Задорожний Юрій
Анатолійович

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

Сумісник

Доцент
кафедри

14

Удовенко Жанна
Володимирівна

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

Сумісник

Доцент
кафедри

15

Калашник Олена
Миколаївна

Кандидат
юридичних
наук

-

Сумісник

Доцент
кафедри

16

Музиченко
Олексій
Володимирович

Кандидат
юридичних
наук

-

Сумісник

Старший
викладач

17

Кравчук Валерій
Миколайович

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

Сумісник

Доцент
кафедри

18

Гоголь Богдан
Миколайович

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

Сумісник

Доцент
кафедри

19

Паламарчук Іван
Васильович

Кандидат
юридичних
наук

-

Сумісник

Старший
викладач

20

Коваль Олена
Володимирівна

Кандидат
юридичних
наук

-

Сумісник

Старший
викладач

21

Рудик Вікторія
Анатоліївна

Кандидат
юридичних
наук

-

Сумісник

Доцент

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ
№

ПІП

1

Орел Лілія
Василівна

2

Баклан Олег
Володимирович

Наук.
ступінь
Доктор
юридичних
наук

Вчене
звання
Доцент

Доктор
юридичних
наук

Професор

Дисципліни
- Цивільне та сімейне
право: Цивільне право (2
курс, ПР, денна);
- Цивільне та сімейне
право: Цивільне право (2
курс, ПР, заочна)
 Адміністративне
право:
Адміністративне
судочинство України
 Адміністративне
право:
Адміністративне право
України
 Права людини,
громадянина України

 Законотворчий процес
 Сучасні проблеми







3

Хатнюк Наталія
Сергіївна

Доктор
юридичних
наук

Доцент

муніципального права
Соціальний захист
прав людини
Актуальні проблеми
трудового права
України
Актуальні проблеми
муніципального права
України
Адміністративне
процесуальне право
України

 Податкове право

України
 Господарське право

України
 Господарське

процесуальне право
України
4

5

Чернега Андрій
Петрович

Панова Ірина
Юріївна

Кандидат
юридичних
наук
Кандидат
юридичних
наук

Доцент

 Теорія держави та

права,
 Історія держави та

-















права України,
юридична деонтологія
Муніципальне право.
Теорія держави і права.
Історія вчень про
державу і право.
Інформаційне
забезпечення прав
людини;
Забезпечення прав
людини та
територіальної
громади: Місцеві
форми демократії;
Муніципальне право
України: Місцеве
самоврядування в
Україні;
Муніципальне право
України: Правовий
статус об`єднань
громадян в Україні;
Стратегії наукових
досліджень:

Нормативно-правова
база наукових
досліджень та наукової
діяльності;
 Судова бухгалтерія.
6

Бойчук Дмитро
Валерійович

Кандидат
юридичних
наук

-

 Кримінальне право
 Кримінальне

процесуальне право
 Порівняльне





7

Сергієнко Наталія
Артурівна

Кандидат
юридичних
наук

-










кримінальне право і
порівняльний
кримінальний процес
Проблеми теорії права
та юридичної практики
Адвокатська діяльність
у сфері прав людини
Адвокатська діяльність
у сфері прав людини:
Адвокатська діяльність
у кримінальних
справах
Виконавче
провадження;
Адміністративне
судочинство;
Митне право;
Банківське право;
Фінансове право;
Правове регулювання
платіжних операцій.
Освітнє право;
Право в публічному
управлінні;


8

Байталюк Ольга
Михайлівна

-

-

 ІКІКТ в галузі права.
 Конституційне право.
 Порівняльне

конституційне право.
 Сучасні стандарти прав

людини.
 Судова практика з прав

людини.
9

Обловацька
Наталія
Олександрівна

-

-

 Вступ до юридичної

професії: Ораторське
мистецтво
 Вступ до юридичної
професії

 Вступ до юридичної











10

Гуц Наталія
Григорівна

-

-


 Римське приватне



11

НашинецьНаумова Анфіса
Юріївна

Доктор
юридичних
наук

Доцент







12

Никитченко
Наталія
Валеріївна

Доктор
юридичних
наук

Доцент

професії: Юридична
етика
Вступ до юридичної
професії: Юридична
етика
Університетські студії:
Я – студент
Захист прав дитини
Суспільно-політичні
студії: Основи
правових знань і
трудового
законодавства
Місцеве
самоврядування в
Україні
Забезпечення прав
людини та
територіальної
громади: Захист прав
дитини в Україні









право: Латинська мова
(юридична
фразеологія)
Цивільне та сімейне
право
Інформаційне право та
ІКТ в галузі права:
Інформаційне право
Право інтелектуальної
власності: Правова
охорона засобів
індивідуалізації товарів
та послуг
Інформаційне
забезпечення прав
людини
Господарське
законодавство
Господарський процес
Актуальні проблеми
господарського права
та процесу
Захист прав суб’єктів
господарювання та
споживачів

13

14

Задорожний Юрій
Анатолійович
Удовенко Жанна
Володимирівна

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

Кандидат
юридичних
наук

Доцент

 Римське право
 Порівняльне

правознавство

 Система судових і






Кандидат
юридичних
наук

-

Музиченко
Олексій
Володимирович
Кравчук Валерій
Миколайович

Кандидат
юридичних
наук
Кандидат
юридичних
наук

-

18

Гоголь Богдан
Миколайович

Доцент

19

Паламарчук Іван
Васильович

Кандидат
юридичних
наук
Кандидат
юридичних
наук

15

16

17

Калашник Олена
Миколаївна




правоохоронних
органів
Кримінальне
процесуальне право
Кримінальне
процесуальне право:
Кримінальне
процесуальне право
України
Кримінальне
процесуальне право:
Криміналістика
Цивільне процесуальне
право України
Антимонопольне право


 Цивільне процесуальне

право
Доцент

-

 Система судових і

правоохоронних
органів
 Юридичний супровід
господарської
діяльності
комунальних
підприємств, установ
та організацій:
Тендерні закупівлі в
органах місцевого
самоврядування
 Право інтелектуальної
власності
 Трудове право
 Право соціальної

сфери: Житлове право
України
 Право соціальної
сфери
 Правове регулювання
соціально-економічних
відносин
територіальної громади

 Правове регулювання

20

Коваль Олена
Володимирівна

Кандидат
юридичних
наук

-








21

Рудик Вікторія
Анатоліївна

Кандидат
юридичних
наук

-



соціально-економічних
відносин
територіальної
громади: Правове
регулювання надання
житлово-комунальних
послуг
Порівняльне
господарське право
Договори в сфері
господарської
діяльності
Правовий супровід
взаємин з органами
влади
Правовий супровід
взаємин з органами
влади: Правове
забезпечення лобізму в
Україні
Правове регулювання
соціально-економічних
відносин

Кафедра публічного та приватного права є випусковою для
спеціальності 081 “Право”.
У рамках даної спеціальності реалізуються освітні програми за рівнями
та спеціалізаціями:
- освітній рівень – перший (бакалаврський), спеціалізація: 1) «Правове
забезпечення комунального врядування», 2) Правове забезпечення
функціонування суб’єктів господарювання;
- освітній рівень – другий (магістерський), спеціалізація: «Правове
забезпечення дотримання прав людини».
За бакалаврською програмою ліцензійний обсяг (50 осіб) за останній рік
виконується повністю (2017 – 42 особи, 2018 – 50 осіб, 2019 – 50 осіб), - за
магістерською (25 осіб) позитивна динаміка (2017 року набрано – 18 осіб, 2018
року – 14 осіб, 2019 року - 12 осіб).
Кафедра публічного та приватного права Факультету права та
міжнародних відносин протягом 2019 року здійснювала підготовку фахівців
освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр».
Студенти навчалися відповідно:

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 08 «Право», спеціальності: 081 «Право», затвердженого 27.04.2017 р.
(ОР перший «бакалаврський», денна ф.н.);
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 08 «Право», спеціальності: 081 «Право», затвердженого 25.05.2017 р.
(ОР другий «магістерський», денна ф.н.);
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 08 «Право», спеціальності: 081 «Право», затвердженого 27.04.2017 р.
(ОР перший «бакалаврський», заочна ф.н.).

На кафедрі за 2019 рік започаткована робота трьох (з чотирьох)
центрів компетентностей (з 1 вересня 2019 року):
1) Центр бізнес-права (керівник - проф. Хатнюк Н. С.). Було проведено:
- засідання-лекція на тему “Що я знаю про бізнес-право”;
- тренінг-дискусія “Створи підприємство та супроводжуй піжприємницьку
діяльність”.
2) Центр практичної юриспруденції (керівник – ст.викл. Сергієнко Н. А.). Було
здійснено:
- теоретичну підготовку студентів, що включала, в тому числі, аналітику
практики судів вищих інстанцій в різних категоріях справ: адміністративних,
цивільних, господарських;
- організацію відвідування студентами органів державної влади України:
Національного банку України, Міністерства освіти і науки України;
- стимулювання студентів до участі в наукових студентських заходах,
організовуваних
органами
державної
влади,
органами
місцевого
самоврядування, іншими суб’єктами (конкурси з вирішення кейсів,
ситуаційних задач, написання есе тощо). Зокрема: студентка ІІІ курсу
Насирова Владислава посіла ІІІ місце у конкурсі з вирішення кейсів
«Jurisprudent».
3) Центр муніципального права (керівник – доц. Панова І. Ю.). Було
проведено:
- екскурсію до Вишгородської міської ради та зустріч з мером міста
Вишгорода);

- екскурсію до Бориспільської міської ради та зустріч з мером міста
Борисполя);
- екскурсію до Ірпінської міської ради та зустріч з мером міста Ірпеня.
Крім того, активно продовжив свою роботу діючий центр компетентностей:
4) Центр юридичної деонтології (керівник – доц. Чернега А. П.). За 2019 рік
Центр:
- відвідання Центру надання адміністративних послуг Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації студентами першого та другого курсів, в
рамках практико-орієнованого навчання;
- відвідання Конституційного Суду України студентами Центру юридичної
деонтології та студентами-консультантами ЮК «Астрея»;
- відвідання Вищого антикорупційного суду України студентами Центру
юридичної деонтології та ЮК «Астрея»;
- зустріч студентів-правників першого курсу з Олександром Поліводським –
головою Комітету аграрного та земельного права Національної асоціації
адвокатів України.
1.3. Участь в організації та керівництві дипломними роботами
Кафедрою вчасно були розроблені й затверджені теми магістерських
робіт. Студенти спеціальності у встановлені терміни були ознайомлені з
тематикою дипломних робіт. Науковими керівниками були: проф. Орел Л. В.,
проф. Нашинець-Наумова А. Ю., проф. Никитченко Н. В., проф. Баклан О.В..
ІІ. Навчально-методична робота
2.1. Розробка робочих навчальних програм, тематики курсових та
магістерських робіт, білетів
Професорсько-викладацький склад кафедри підготував та оновив 63
робочі програми навчальних дисциплін на 2019 р. Всі робочі програми
навчальних дисциплін затверджені та зареєстровані у встановленому
Університетом порядку. Кафедрою оновлено, затверджено тематику курсових
робіт та розроблено, затверджено тематику магістерських робіт; білети з
навчальних дисциплін та на тестовий державний екзамен, а також тестові
завдання для вступних випробувань.
Робочі навчальні програми в 2019 р.
Затверджено – 63 РНП

Нові – 23
Пролонговано (перезатверджено) – 40

2.2. Організація проходження практики у 2019 н.р.
За звітній період студенти кафедри проходили навчальну, виробничу та
переддипломну практику.
Оскільки в нових освітніх програмах велика увага приділяється
практичній підготовці в умовах виробничої діяльності, то у зв’язку з цим була
проведена значна робота з метою розширення переліку баз практики. Було
укладено договори із такими новими базами практик: Міністерство юстиції
України, Державна служба праці України, ТОВ “Хатнюк та партнери”.
Відповідно до навчальних планів студенти протягом року проходили
виробничу практику в судах міста Києва, органах юстиції міста Києва,
Міністерстві юстиції України, уповноваженого з прав людини, громадських
спілках, місцевих радах, адвокатських об’єднаннях та фірмах, державній
виконачій службі, органах реєстрації актів цивільного стану.
Керівництво практикою від Університету було здійснювалося усіма
штатними викладачами кафедри.
2.3. Проведення гостьових лекцій та майтер-класів:
- гостьова лекція керуючого партнера юридичної компанії “AVG”,
адвоката з сімейних справ Власюк Катерини Петрівни “Про сімейні
справи у цивільному процесі: особливості права та психології”;
- гостьова лекція науковця, юриста ТОВ “Український науковопроектний інститут цивільного будівництва” Омельченко Ольги
Петрівни “Біобанки в умовах Global Health: виклики праву”;
- гостьова лекція голови Державної служби праці України,
кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України Чернеги
Романа Тарасовича “Сучасний стан дотримання роботодавцями України
трудових прав працівників”.
ІІІ. Наукова робота
3.1.Наукова діяльність викладацького складу кафедри
Розроблено та затверджено індивідуальні теми наукових досліджень
усіх співробітників кафедри.

3.1.1 Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні
колективних монографій, ґрантів:
1. Орел Л. В., Хатнюк Н. С., Задорожний Ю. А., Калашник О. М. –
колективний ґрант “Rights Protection in Private Law in Ukraine” , National
Endowment for Democracy
3.1.2 Закордонні публікації
1. Orel L. Moral Rights of Legal Entities. Monograph: Germany, Dusseldorf.
– Lambert Academic Publishing, 2019. – 52 p. ISBN: 978-620-0-47995-2.
3.1.3 Статті професорсько-викладацького складу кафедри в видання, що
входять до Scopus Web of Science за 2019 р.
1. Nataliia Khatniuk, Nelli Pobiianska Problematic issues of some of
protecting the rights and interests of economic entities in the context of
international legal framework // Global Imperatives for Business and Law
Development : II International Scientific-Practical Conference Program
(Kyiv, October 10-11, 2019). Kyev : Kyev National University of Trade and
Economics. Web of Science. 2019.
3.1.4 Статті професорсько-викладацького складу кафедри в фахових
наукових видання за 2019 р.
1. Баклан О. В. Про розвиток науки державного управління: історикоправовий аспект / Вісник Південного регіонального центру
Національної академії правових наук України – № 18 (2019) – с. 80-87.
2. Баклан О. В. До питання правової природи та структури неправових
форм державного управління (на прикладі сфери підприємництва)
Публічне право України. – 2019. – № 1 – с. 36-43
3. Нашинець-Наумова А.Ю. До питання щодо боротьби з кібершпіонажем:
вивчення та осмислення // Актуальні проблеми правознавства. Зб. наук.
праць. Тернопіль, 2019. Вип. 1 (17). С. 126-132.
4. Нашинець-Наумова А.Ю. Світовий досвід законодавчої регламентації
режимів конфіденційної інформації // Підприємництво, господарство і
право. Київ, 2019. №4. С. 166-171.
5.
Нашинець-Наумова А.Ю. Протидія комп'ютерній злочинності в
кібернетичному просторі // Вісник кримінологічної асоціації України.
Зб. наук. праць. Харків, 2019. № 1(20). С. 108-117.

Нашинець-Наумова А.Ю. Правова охорона комерційної таємниці в
сфері підприємницької діяльності // Вчені записки Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Юридичні
науки. Київ, 2019. Том 30(69). № 2. С. 85-89.
7.
Хатнюк Н. С. Нові шляхи партнерської взаємодії між платниками
податків і фіскальними органами: адміністративно-правовий механізм //
Верховенство права: міжнародний науковий журнал (Республіка
Молдова). 2019. № 1. С.187–192.
8.
Хатнюк Н.С. Напрями удосконалення правового регулювання
податкової системи як спосіб максимізації фіскальної результативності
// Європейські перспективи: науково-практичний журнал. Харків:
ХНВУС. 2019. №1. С.173-178.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.1.5. Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та
конференціях за 2019 р.:
Орел Л. В. Орел Л. В. Західна наука про немайнові права юридичних осіб / Л.
В. Орел // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного
права: Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції, м. Київ, 24 квітня 2019 року. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 144-148.
Орел Л. В. Право на конкуренцію: приватно-правовий аспект / Л. В. Орел //
Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в
Україні: Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу, м. Київ, 14
грудня 2018 року. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2019. –
С. 14-17.
Баклан О. В. Щодо оптимізації правовідносин у вітчизняній сфері
підприємництва //Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та
приватного права: Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції, м. Київ, 24 квітня
2019 року. - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 17-20.
Нашинець-Наумова А. Ю. Міжнародний досвід правового регулювання
інформаційної безпеки// Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та
приватного права: Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції, м. Київ, 24 квітня
2019 року. - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 133-137.
Нашинець-Наумова
А.
Ю.
Удосконалення
забезпечення
режиму
інформаційної безпеки у закладах вищої освіти // Сучасна освіта –
доступність, якість, визнання: збірник наукових праць XI Міжнародної
науково-методичної конференції, 13–14 листопада 2019 року, м. Краматорськ
– с.127-130
Хатнюк Н. С. Особливі юридичні підстави виникнення, зміни та

припинення податкового зобов'язання //Наукові розвідки з актуальних
проблем публічного та приватного права: Матеріали ІІ Всеукраїнської
конференції, м. Київ, 24 квітня 2019 року. - Київ, Київський університет імені
Бориса Грінченка. – С. 181-185.
7. Чернега А. П. Право учасників бойових дій (АТО) на житло та можливості їх
реалізації // II Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові
розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня
2019 р. – К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С. 191-196.
8. Панова І. Ю. Загальноправова характеристика муніципально-правової
відповідальності //Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та
приватного права: Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції, м. Київ, 24 квітня
2019 року. - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 153-156.
9. Обловацька Н. О. Адвокатура України: особливості правового статусу // II
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Наукові розвідки з
актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня 2019 р. – К.:
Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С. 141-143.
10. Сергієнко Н. А. До питання заміни боржника або стягувача у виконавчих
листах до відкриття виконавчого провадження (відповідно до ч. 5 ст. 442 ЦПК
України) // II Всеукраїнська науково-практична
конференція «Наукові
розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня
2019 р. – К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С. 168-170.
11. Байталюк О. М. Особливості правового регулювання освіти в умовах
децентралізації// II Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові
розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня
2019 р. – К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С. 12-16
12. Байталюк О.М. Відображення міжнародних нормативно-правових актів про
права людини в освітньому законодавстві України // Права людини в сучасних
умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права та
70-ї річниці Загальної декларації прав людини: зб.наук.пр. за матер.круглого
столу, Киїі, 14 грудня 2018 р. / редкол.: Грицяк І.А., Мосьондз С.О.,
Бобровник С.В., Дідич Т.О. та ін. – К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2019.
13. Задорожний Ю. А. Започаткування принципів права в країнах романогерманської правової сім’ї // II Всеукраїнська науково-практична конференція
«Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права», 24
квітня 2019 р. – К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С.
14. Хорт І.В. Принцип верховенства права як засада публічного управління // II
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Наукові розвідки з
актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня 2019 р. – К.:
Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С.

15. Музиченко О. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід виконання ухвали про
арешт майна у кримінальному провадженні // II Всеукраїнська науковопрактична конференція «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного
та приватного права», 24 квітня 2019 р. – К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. –
С.
16. Удовенко Ж.В. Призначення експертизи в юридичній практиці // II
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Наукові розвідки з
актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня 2019 р. – К.:
Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С.
17. Александров О.В. Колізійні прив’язки у регулюванні трудових відносин,
ускладнених іноземним елементом // II Всеукраїнська науково-практична
конференція «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та
приватного права», 24 квітня 2019 р. – К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. – С.
3.1.6. Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях за 2019 р.:
1. Баклан О. В. Муніципальне право та підприємництво // Сучасні
проблеми муніципального права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м.
Київ.
2. Нашинець-Наумова А. Ю. Муніципально-правові санкції в Україні:
проблеми теорії та практики // Сучасні проблеми муніципального права.
Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м. Київ.
3. Хатнюк Н. С. Актуальні проблеми місцевого оподаткування // Сучасні
проблеми муніципального права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м.
Київ.
4. Чернега А. П. До питання забезпечення житлом учасників бойових дій з
державного та місцевого бюджетів // Сучасні проблеми муніципального
права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м. Київ.
5. Панова І. Ю. Становлення правового регулювання місцевого
самоврядування в незалежній Україні // Сучасні проблеми
муніципального права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м. Київ.
6. Бойчук Д.В. Кримінальна відповідальність посадових осіб органів
місцевого самоврядування: український та зарубіжний досвід // Сучасні
проблеми муніципального права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м.
Київ.
7. Гуц Н. Г. Правове регулювання власності профспілкових організацій в
Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Сучасні

проблеми муніципального права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м.
Київ.
8. Обловацька Н. О. Особливості інституту місцевого омбудсмена як
механізму захисту прав людини // Сучасні проблеми муніципального
права. Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м. Київ.
9. Байталюк О. М. Особливості правового становища осіб з інвалідністю в
умовах децентралізації // Сучасні проблеми муніципального права.
Круглий стіл, 21 травня 2019 року, м. Київ.

Організація та участь у наукових заходах
Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з планом наукової
роботи, а також планом проведення науково-практичних конференцій,
семінарів та круглих столів у Київському університеті імені Бориса Грінченка
у 2019 р. взяв участь у таких заходах:
- II Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові розвідки з
актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня 2019 р.;
- Круглий стіл «Сучасні проблеми муніципального права», 21 травня
2019 р.;
Круглий стіл «Правове регулювання новорічних та
різдвяних свят: національний та міжнародний аспекти», 12 грудня 2019
р.
- Круглий стіл “Права людини в сучасних умовах розбудови
громадянського суспільства в Україні”, 13 грудня 2019 р.
3.2 Наукова робота студентів
1.
30 студентів взяли участть у II Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та
приватного права», 24 квітня 2019 р., за результатами доповіді видано тези
їхніх доповідей;
2.
3 студентів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.
3.
5 студентів взяли участь у ХІІ Всеукраїнському правовому ВІП-турнірі
серед студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти України в
рамках Всеукраїнського тижня права.
4.
2 студенток взяли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт
студентів усіх спеціальностей «Доброчесність у професії», вони нагороджені
дипломами І ступеня у номінації «Наукова стаття».
5.
1 студентка взяла участь у Конкурсі від Координаційної ради молодих
юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні
юстиції у місті Києві з вирішення кейсу «Jurisprudent», посіла ІІІ місце.

6.
7 студентів взяли участь у круглому столі «Правове регулювання
новорічних та різдвяних свят: національний та міжнародний аспекти».








ІV. Соціально-гуманітарна робота
В рамках організаційної роботи проводились:
організаційні (ознайомчі) зустрічі зі студентами І курсу денного та
заочного відділення та студентами, які вступили на ІІ та ІІІ курс
факультету;
зустрічі зі студентами ІV та VІ курсів щодо організації та проведення
державної підсумкової атестації;
студентами ІУ курсу щодо організації та проведення ЗНО з
правознавства та вступу до магістратури;
зустрічі кураторів з групами для вирішення поточних організаційних
питань;
індивідуальна робота з студентами, які не відвідують навчальні заняття
та мають академічні заборгованості у навчанні;
робота з батьками студентів, які не відвідують навчальні заняття та
мають академічні заборгованості у навчанні.

Організовано екскурсії для студентів спеціальності “Право”:
1. Орел Л. В. – Велика Палата Верховного суду,
- Касаційний цивільний суд,
- Касаційний господарський суд,
- Касаційний кримінальний суд,
- Касаційний адміністративний суд,
- Апеляційний суд міста Києва,
- Міністерство юстиції України;
2. Чернега А. П. – Вищий антикорупційний суд,
- Центр надання адміністративних послуг
Оболонського району;
3. Байталюк О. М. – Національний музей історії України,
- Музей голодомору України;
4. Калашник О. М. – Антимонопольний комітет України,
- Окружний адміністративний суд;
5. Панова І. Ю. – Вишгородська міська рада,
- Бориспільська міська рада,
- Ірпінська міська рада;
6. Сергієнко Н. А. – Національний банк України,
- Міністерство освіти і науки України.

7. Обловацька Н. О. Музей Бориса Грінченка.
Проведено наукові заходи з елементами виховної роботи:
 21 лютого 2019 р.студенти Факультету взяли участь у ІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції, приуроченій до Міжнародного дня
рідної мови «На перетині мови і права», організаторами якої виступив
Інститут філології Університету Грінченка та Національна академія
внутрішніх справ. Традиційно учасниками конференції стали студенти
ІІІ курсу спеціальності «Право» Бідюкова Анна (тема доповіді:Мова у
правовій системі: проблемні аспекти) та Гаргун Сергій (тема
доповіді:Квоти щодо мови: європейський досвід та українські реалії)
науковий керівник: старший викладач кафедри публічного та
приватного права: Обловацька Наталія Олександрівна. В цьому році
до них приєдналися й студенти І курсу спеціальності «Міжнародне
право»: Штомпель Ярослав (тема доповіді: «Юридичний переклад
двомовних документів (на прикладі римських імперських конституцій)»,
Тимошенко Мирослава (тема доповіді: «Тлумачення багатомовних
договорів: поняття, принципи, проблеми»), Юрчук Валерія (тема
доповіді: «Термінологія міжнародного права») науковий керівник :
доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права
Тимченко Ліліана Олексіївна.
 25 лютого 2019 р. студенти – правники ІІ – ІV курсів Факультету права
та міжнародних відносин в рамках реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю право!», на запрошення Головного територіального
управління юстиції у місті Києві, стали учасниками засідання «Правова
обізнаність молоді – запорука стабільного майбутнього», долучилися до
дискусії на тему «Співпраця активної молоді та органів місцевого
самоврядування». Під час засідання представники студентства та
органів студентського самоврядування закладів вищої освіти м. Києва
мали змогу презентувати свої проекти, які прагнуть вивести на міський
рівень, обговорили питання правопросвітництва та правової свідомості
громадян. За результатами зустрічі було підписано підготовчий
меморандум про співпрацю студентів ЗВО, КМДА та Мін‘юстом. Також
було запропоновано створити Молодіжну раду при Міністерстві юстиції
України та КМДА.
 27 лютого 2019 року для студентів 1, 2, 3 курсів спеціальності «Право»
Факультету права та міжнародних відносин Головним територіальним
управлянням юстиції у місті Києві спільно із кафедрою публічного та
приватного права було проведено правопросвітницький захід «Правнича
професія
у
сучасних
умовах».
Захід розпочався зі вступного слова декана Факультету права та

міжнародних відносин, доктор наук з державного управління,
професора, заслуженого діяча науки і техніки України – Грицяка І.А.
Учасниками заходу були: начальник Головного територіального
управління юстиції у місті Києві – Куценко С.І., народний депутат
України – Алексєєв І.С., а також працівники Головного територіального
управління юстиції в місті Києві. Основні теми, які було розглянуто у
виступах учасників заходу: реалізація себе у політиці; правнича кар’єра
на державній службі, міфи та реальність; навчання та працевлаштування
без хабарів; шлях успіху відомих праників; новації законодавства у
сфері правничої освіти. Під час зустрічі студенти активно долучалися до
обговорення питань, які піднімалися на заході.
 21
березня
2019
р.
в
рамках
реалізації
всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право!»
студенти Факультету спеціальностей «Право» та «Міжнародне право»
стали
учасниками
правової
дискусії у форматі Lighting Talk на тему: «Правильний вибір!», яка
відбулася в Українському національному інформаційному агентстві
«Укрінформ».
Організатором
заходу
виступило
:
Головне
територіальне
управління юстиції у місті Києві. Учасниками заходу стали:
представники столичної юстиції, представники ВГО «Громадянська
мережа «ОПОРА», представники ВГО «Комітет виборців України»,
представники ЦВК, координатор проектів ОБСЄ в Україні, громадськополітичні діячі, студенти вищих навчальних закладів м. Києва,
представники громадських організацій.
 13 травня 2019 року студенти 3 та 4 курсів спеціальності «Право»
разом із доцентом кафедри публічного та приватного права Пановою
Іриною Юріївною відвідали Бориспільську міську раду, де зустрілися з
мером міста Бориспіль - Федорчуком Анатолієм Соловйовичем. Зустріч
відбулася в рамках вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне
право». Під час неї Анатолій Соловйович розповів про особливості
здійснення місцевого самоврядування в їхньому місті. Серед іншого
обговорювалась реформа децентралізації, впровадження міжнародного
досвіду та їх вплив на розвиток міста Бориспіль. Наші студенти активно
задавали питання міському очільнику, а той з радістю надавав вичерпні
відповіді.

 Червень 2019 р. студенти-консультанти ЮК «Астрея» та студенти
першого курсу Центру юридичної деонтології Факультету права та
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка
взяли участь у круглому столі до дня захисту прав дітей –
«Цивілізаційні виклики та правові можливості реалізації та захисту прав
дитини в Україні», що відбувся на базі Університету сучасних знань за
підтримки факультету права та міжнародних відносин Університету
Грінченка. На заході обговорювалися питання: майнових прав дитини;
опіки, піклування та усиновлення дітей з інших країн (біженців);
підстави, порядок та наслідки позбавлення батьківських прав; підстави
та порядок стягнення аліментів на малолітніх і неповнолітніх дітей;
судова практика застосовування рішень ЄСПЛ у справах про захист
прав дитини; судова практика про вирішення спорів, пов’язаних із
стягненням додаткових витрат на дитину, визнання батьківства над
дитиною, можливості вивозу дитини за кордон та визначення місця
проживання дитини з одним із батьків. Студенти-консультанти ЮК
«Астрея» презентували майстер-клас на тему: «Правове регулювання
аліментних відносин в Україні» і розкрили причини, які сприяють
конфліктним ситуаціям у сім’ї; яке місце законодавець відводить
аліментам у СК України та інших кодексах та нормативно-правових
актах; визначили види аліментів; шляхи вирішення проблеми – мирним
та судовим шляхом; судовий порядок (процедура) стягнення аліментів;
проаналізували реформу у сфері аліментних відносин та її результати,
що відбилися на видах, розмірах і порядку стягнення аліментів;
висвітлили судову практику у справах що пов’язані з аліментними
відносинами тощо.
 13 листопада 2019 р. студенти 2 курсу спеціальності «Право» мали
нагоду отримати цікаву інформацію з перших вуст про сучасний стан
дотримання роботодавцями України трудових прав працівників,
статистичні дані щодо порушення трудового законодавства, як в Україні
та за її межами Державна служба України з питань праці бореться з
численними порушеннями прав наших громадян у сфері трудових
відносин - від голови цієї служби, кандидата юридичних наук,
заслуженого юриста України Чернеги Романа Тарасовича.
 12 грудня 2019 р. в рамках Всеукраїнського тижня права відбувся
круглий стіл «Правове регулювання новорічних та різдвяних свят:
національний та міжнародний аспекти», в якому взяли участь студенти
груп ПРб-1-19-4.0д та ПРб-2-19-4.0д.
Модератор та організатор
круглого столу - старший викладач кафедри публічного та приватного
права Байталюк О.М.

V. Профорієнтаційна робота кафедри
У 2019 році викладачами кафедри проведено профорієнтаційні заходи в
Університеті, у школах м. Києва та України:
1. День відкритих дверей для спеціальності “Право” ФПМВ (організатор –
щавідувач кафедри Орел Л. В., долучилися викладачі кафедри – НашинецьНаумова А. Ю., Чернега А. П., Калашник О. М., Бойчук Д. В., Панова І. Ю.);
2. Представлення ОПП для випускників (долучилися до університетського
заходу Орел Л. В. та Чернега А. П.);
3. Профорієнтаційна бесіда в коледжах та школах (Орел Л. В., Баклан О. В.,
Панова І. Ю., Бойчук Д. В., Обловацька Н. О., Гуц Н. Г., Байталюк О. М.).

VII. Підвищення кваліфікації викладачами кафедри
На кафедрі публічного та приватного права у 2019 році було захищено
дві дисертації викладачами кафедри Хатнюк Н. С. (докторська) та Гуц Н. Г.
(кандидатська).
З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри
постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у науковометодичних семінарах, як у межах Університету, так і на базі інших установ.
1. Орел Л. В. – Лідерський модуль (КУБГ),
- Фестиваль Clever (КУБГ),
- DH “Які випускники вишів потрібні юридичному ринку” Legal High
School;
2. Нашинець-Наумова А. Ю. – закордонне стажування,
- Лідерський модуль (КУБГ);
3. Баклан О. В. – стажування в Київському національному університеті
імені Вадима Гетьмана;
4. Хорт І. В. – стажування в Інституті держави і права імені Корецького;
5. Хатнюк Н. С. – Дослідницький модуль (КУБГ),
- правові (2);
6. Чернега А. П. – правові (3),
7. Задорожний Ю. А. –
8. Калашник – Модуль з ІКТ (КУБГ);
9. Бойчук Д. В. – Модуль з ІКТ (КУБГ);
10. Обловацька Н. О. - Модуль з ІКТ (КУБГ);

-

правові (4).

Завдання на наступний рік:
1. Залучити до навчального процесу докторів юридичних наук з галузей
права, незабезпечених фахівцями.
2. Налагодити міжнародні зв’язки для співпраці та академічної мобільності.
3. Активізувати науково-педагогічним працівникам випускової кафедри
апробацію власних наукових досліджень у фахових виданнях, внесених до
переліку міжнародних наукометричних баз даних, зокрема, Web of Science,
SCOPUS.
4. Інтенсифікувати роботу викладачів у створенні електронних навчальних
курсів.
5. Запровадити наукову школу права Київського університету імені Бориса
Грінченка, створивши сприятливі умови для відкриття аспірантури.
6. З метою залучення до числа вступників до магістратури у 2020 році
активізувати профорієнтаційну роботу серед бакалаврів, сприяти підготовці
до здачі тестових випробувань на 4 курсі; посилити профорієнтаційну
роботу серед студентів коледжу у зв’язку з вакантними місцями на старших
курсах спеціальності “Право”.

