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Кафедра цивільного та господарського права створена 

01 квітня 2011 року наказом ректора НУБіП України  

№ 300 з метою підвищення ефективності 

використання навчально-наукового потенціалу 

працівників та якості фахової підготовки бакалаврів і 

магістрів за напрямом підготовки «Правознавство»  

 

             Історія кафедри цивільного та 
господарського права 



 Склад  НПП кафедри цивільного та господарського права 
 

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук,  доцент 

Панькова Лілія Олександрівна.  Автор  50 наукових та 

навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: 

господарське право, правові аспекти діяльності аграрних 

бірж, правове забезпечення підприємництва 

 

 

 

 

 

Професор кафедри,  доктор юридичних наук Світличний 

Олександр Петрович. 

 Очолював кафедру з моменту її створення. Сфера наукових 

інтересів: адміністративні правовідносини в земельній сфері; 

господарське законодавство, право інтелектуальної власності; 

Автор  близько 100  наукових та навчально-методичних праць.  

 



Склад НПП кафедри цивільного та господарського 
права 

 Доцент кафедри  Горіславська Інна Вікторівна , 

кандидат юридичних наук, доцент. Автор понад 
50 наукових та навчально-методичних праць. Сфера 
наукових інтересів: аграрно-страхові 
правовідносин.  

 

 Доцент кафедри Гаєвець Марина Василівна, 

кандидат юридичних наук. Автор понад 30 
наукових праць, має стаж роботи на керівних 
посадах у державних установах Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. Сфера 
наукових інтересів: господарське право, право 
інтелектуальної власності. 

 

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук  

Шинкарук Олександра Василівна. 

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних 

праць. Сфера наукових інтересів: цивільне та 

сімейне право, право інтелектуальної власності.  

 
 



 
Склад НПП кафедри цивільного та господарського 

права 

 
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент 

Черкашин Дмитро Костянтинович. 

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера 
наукових інтересів: засади правового регулювання діяльності 
органів студентського самоврядування.  

 

Старший викладач кафедри Андрейцева Вікторія Петрівна. 

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, 

цивільне та сімейне право. Працює над дисертацією на тему: 

«Договір купівлі – продажу товарів між суб’єктами 

підприємницької діяльності за цивільним правом України». 

 

Асистент кафедри, кандидат юридичних наук Канарик Юлія 

Сергіївна.  

Автор 15 наукових та навчально-методичних праць. Сфера 

наукових інтересів: корпоративне право, правове забезпечення 

якості та безпеки сільськогосподарської продукції.  

 

 

Асистент кафедри Поліно Наталія Андріївна . 

Сфера наукових інтересів: підприємницьке право, цивільне та 
сімейне право.  

 



Напрями діяльності кафедри  
* Навчальна робота;  

Виконання педагогічного навантаження; удосконалення змісту 
навчального процесу; 

* Наукова робота;  

 в тому числі підготовка аспірантів та здобувачів за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право; 

* Навчально-науково-інноваційна та міжнародна; 

участь у щорічній виставці АГРО; 

* Науково-методична; 

 розробка та публікація науково-методичних праць; 
проведення   круглих столів;  

* Культурно-виховна; 

участь  у культурно-виховному процесі, робота кураторів 
академічних груп; 



Якісний склад кафедри цивільного та господарського 
права 

 

 

Доктор наук – 1 ; 

 

Кандидат наук – 6 ( в тому 
числі 4 мають стаж 
науково-педагогічної 
діяльності понад 10 років); 

 

Вчене звання: доцент  - 3; 
 
 
 

Середній вік НПП – 36 
років; 

 



Реалізація “Голосіївської ініціативи 2020” 

  

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА 
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
Створення НПП кафедри 

російськомовних методичних та 
навчальних материалів, для 

студентів з пострадянського 
простору. 



 Профессор кафедри – 1 ставка; 

 Доцент кафедри – 5; 

 Старший викладач – 0,5 ставки; 

 Ассистент – 2 ставки; 

 

Педагогічне навантаження на 2016-2016 навчальний рік 
складає: 

ДФН – 3313 год. 

ЗФН – 1157 год. 

ВЗН І-ІІІ рівня – 354 год. 

 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ,  
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ. 
 



 Основи римського права 
 Теоретичні проблеми цивільного права 
 Цівільно-процесуальні документи  

 Проблеми права власності 

 Цивільне та сімейне право  
 Цивільний процес 
 Господарське право 
 Господарський процес 
 Договірне право (Маг АГМ) 

 Нотаріат в Україні 
 Право інтелектуальної власності 
 Інтелектуальна власність (Маг ЛГ і ТД) 

 Корпоративне право 
 Біржове право 
 Правовий статус непідприємницьких 

організацій 
 Підприємницьке право 

 

Навчальні дисципліни кафедри  



Проведення 
профорієнтаційної 
роботи НПП кафедри;  

 

 

 

 

Проведення майстер-класів 
(майстер-клас адвоката 
Браніцького О.М. 2014 
рік) ; ділової гри; 
відкритих лекцій; 



Кафедра спільно з кафедрою міжнародного права  та 
порівняльного правознавства, враховуючи 

актуальність на ринку праці фахівців вказаного 
спрямування,  підготувала магістерську програму  

«Міжнародне комерційне право» 

 



НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА 
РОБОТА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ 

РОЗВИТОК МОЛОДІ 

Робота кураторів академічних груп 4 
курсу асистентів Поліно Н.А. та 
Канарик Ю.С. зокрема: проведення 
організаційних годин, контроль 
проживаючих у гуртожитку, 
тематичні заходи до 9 травня, до 
Дня юриста, екскурсії. 

 

Організація кафедрою Благодійного 
аукціону (жовтень 2014 року), 
Літературного конкурсу серед 
студентів 3 курсу (червень 2015 
року).  



Світличний О.П. постійний учасник, 
неодноразовий переможець командних 
змагань з шахів спартакіади «Здоров’я» 
серед науково-педагогічних, наукових 
працівників і співробітників структурних 
підрозділів НУБіП України  



 Збірна НУБіП України з армреслінгу (тренер 
доцент кафедри Черкашин Д.К.) у 2015 р. 
виборола звання чемпіону м. Києва та 
Київської області; 

  Збірна НУБіП України з перетягування канату 
(тренер доцент кафедри Черкашин Д.К.) 
Черкашин Д.К.)  у 2015 р. стала чемпіоном 
України; 

  В якості тренера Черкашин Д.К. підготував 
двох чемпіонів світу з пауерліфтінгу, які 
виконали нормативи майстрів спорту 
міжнародного класу та п’ятьох чемпіонів 
України з пауерліфтінгу, які виконали 
нормативи майстрів спорту України; 



 
 НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Наукова робота  2014-2015  
Навчальний посібник  «Господарський 
процес» автор – Світличний О.П. (2014);  
 
Навчально – методичних виданння 
англійською мовою з дисциплін 
«Цивільне право», «Господарське право», 
«Підприємницьке право»; 
 
Монографії: 
Світличний О.П. Захист прав суб'єктів 
права інтелектуальної власності 
адміністративним законодавством 
[Текст] : [монографія] / О. П. Світличний, 
С. В. Слюсаренко, О. В. Тандир ; [за заг. 
ред. О. П. Світличного]. - Київ : НУБіП 
України, 2015. - 181 с.  
 



Наукова робота  
 

На кафедрі  діють наукові 
гуртки, студенти яких 
активно приймають 

участь у науково-
практичних 

конференціях: 

- з теоретичних проблем 
цивільного права; 

- корпоративного права. 



Наукова робота  
 Кафедра активно 

приймає участь у 
науково-практичних 
конференціях та 
“круглих столах” 

За останній період 
співробітниками 
кафедри опубліковано 
низку тез доповідей на 
конференціях різних 
рівнів 



За результатами відбіркового туру підготовлені до 
проходження ІІ етапу  Всеукраїнської студентської 

олімпіади з правознавства  

у 2015-2016 навчальному році  

студенти 4 курсу 

Баран Марія та Пенькова Аліна 



НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

Підтримання 
належного стану 

каб.236, аудиторій 
209, 210.  

 

 

Проведено 
косметичний 

ремонт аудиторій, 
аудиторії оснащені 

стендами.  



НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ 
ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 

 

Активна участь у 
заходах до «Дня 
НУБіП України», 

участь в організації 
зустрічі випусників 

юридичного 
факультету  у травні 

2015 року,  

участь у заходах до 
Великодня, 

Масляної та ін. 



НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК 
САМОВРЯДУВАННЯ 

 Колектив кафедри підтримав ініціативу щодо зміни 
структури університету та підпорядкування 

кафедри  безпосередньо деканату юридичного 
факультету.  

 

 



Елементом демократизації управління є делегування частини 
повноважень та визначення особистої відповідальності НПП кафедри 

 
 Відповідальні за роботу кафедри цивільного та господарського права 

 Наукова робота…………………………………………………..О.П. Світличний; 
 Організаційно-методична робота, практичне навчання  
 (організація наукових конференцій, виконання обов'язків відповідального з 

якості навчання, розробку пакетів ККР та проведення ректорського, 
деканського контролю знань та вмінь студентів, організація практик, роботуа 
зі студентами, контроль за оформленням робочих навчальних програм з 
дисциплін кафедри)……………………………………………..І.В. Горіславська; 

 Навчально-методична робота (узгодження навчальних планів, видання 
методичних матеріалів)………І.В. Горіславська, М.В. Гаєвець, О.В. Шинкарук; 

 Робота з бібліотекою в т.ч. електронною, управління навчальними курсами 
системи Moodle………………………..……………..…………...Ю.С. Канарик; 

 Культурно-виховна діяльність, профорієнтаційна робота…….Н.А. Поліно; 
 Спортивно-масова робота………………………………………..Д.К. Черкашин; 
 Відповідальна по СМЯ ……………………………………….……..М.В. Гаєвець; 
 Консультаційна робота…………………………………………. В.П. Андрейцева; 
 Робота з англомовними матеріалами………………………… В.П. Андрейцева;  
 Розміщення інформації на сайті……………………………..Ю.К. Васильченко; 



НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 
ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
НАПРЯМ  10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА 
ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 

З метою  розширення напрямів та підвищення якості 
фундаментальних та прикладних досліджень, 
спрямованих на вирішення проблем сталого 
сільського розвитку на кафедрі виконується 

 

 НДР «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТА 

РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ, ЕКОЛОГІЧНОМУ 
ТА ПРИРОДО-РЕСУРСНОМУ СЕКТОРАХ 

УКРАЇНИ»  
виконавці : Світличний О.П., Черкашин Д.К.,  

Гаєвець М.В. 



Аспіранти та здобувачі кафедри 
 (керівник – О.П. Світличний) 

 
1. Стегура О. Тема: «Відповідальність за адміністративні 

правопорушення в сфері безпечності та якості харчової продукції» А.  
2. Марущак Ю. Тема: «Охорона майнових і немайнових прав власності 

нормами адміністративного законодавства України» З.  
3. Децюк А. Тема: «Адміністративно-правове регулювання державного 

замовлення в сфері освіти» А.  
4. Боровкова Г. Тема: «Державний контроль за використанням та 

охороною земель водного фонду України» А 
 5. Голодник Ю. Тема: «Адміністративно-правове регулювання в сфері 

житлово-комунального господарства України» З  
6. Берегеля І. Тема: «Адміністративна відповідальність за жорстоке 

поводження з тваринами» З  
7. Вовк Н. Тема: Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні» А  
8. Сіренко А. Тема: «Адміністративний договір як форма договірного 

регулювання адміністративно-правових відносин» А 
 



Потребує уваги: 
 

 Прискорення процесу підготовки до проходження атестації 
ЕНК. 
6 жовтня навчальний семінар для НПП кафедри “Порядок 
проходження атестації ЕНК” 

 Постійна робота над пошуком нових баз проходження 
виробничих практик  

За сприяння деканату факультету налагодження співпраці з 
Радою роботодавців щодо проходження практики 
студентами юридичного факультету на відповідних 
підприємтсвах, установах та організаціях.  




