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*** Інформація складена за даними на 2016/2017 навчальний рік. Наступного навчального 

року можуть бути незначні зміни переліку напрямів, спеціальностей та спеціалізацій 

підготовки на факультеті. 
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1. ЗАГАЛЬНИЙ  ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ. СТРУКТУРА 

 

Факультет соціології і права (ФСП) 
пропонує навчання в одному з 
найвідоміших, рейтингових та статусних 
університетів світу (за версією 
міжнародних рейтингів QS Webometrics). 
Сучасні методи навчання, тісні зв'язки з 
роботодавцями, стажування в компаніях 
роботодавців кращих студентів, практика 
міжнародних студентських обмінів, 
зустрічі та спілкування з відомими 
соціологами і юристами Польщі, США, 
Німеччини та країн СНД – ось лише деякі 
переваги освіти на факультеті. Колектив 
факультету складають провідні фахівці в 
сфері соціології, політології, 
правознавства та публічного управління, 
які мають значний досвід наукової, 
викладацької та практичної діяльності в 
Україні і за кордоном. 

 
 

Структура 
 

 
 
 

1. Кафедра теорії і практики управління готує фахівців за спеціальністю: 

«Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація: «Електронне 

урядування»). 

8 науково-педагогічних 
кафедр

Юридична клініка 
«Defendo»

Науково-дослідний 
центр прикладної 

соціології  
СОЦІОПЛЮС

Міжнародний центр 
розвитку ділової етики

Лабораторія технічної 
естетики і дизайну 
ФСП КПІ ім. Ігоря 

Сікорського

Навчально-науковий 
центр інформаційного 

права і правових 
запитань 

інформаційних 
технологій
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Студенти спеціальності в процесі навчання і проходження практик 

проводять соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти і 

соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та 

практики, креативного стилю життя. Професія менеджера з адміністративної 

діяльності передбачає не тільки реалізацію методів класичного 

адміністративного управління, а й конструювання, реконструкції 

адміністративних систем і самої адміністративної діяльності відповідно до 

потреб сучасного соціуму. 

Завдяки отриманим знанням випускники спеціальності затребувані на ринку 

праці, маючи можливість працювати в сферах державного адміністрування та 

політики, в площині PR і HR, в комерційних і некомерційних організаціях і 

установах. 

 

2. Кафедра соціології готує фахівців за 

спеціальністю «Соціологія» (спеціалізації: 

«Соціальна робота» і «Соціальна робота та Інтернет-

технології»). 

Соціолог - це фахівець в області теоретичного 

та емпіричного вивчення соціального життя в його 

цілісності, соціальних структурах і процесах, спільнот 

і їх взаємодії, соціально-політичної динаміки соціуму, 

соціальної основи економічної поведінки, а також 

культурних вимірів соціального розвитку. Соціальний працівник - це фахівець з 

надання соціальної допомоги різним категоріям населення. 

Під час навчання в магістратурі студенти проходять педагогічну та 

переддипломну практику на провідних підприємствах або вищих навчальних 

закладах відповідно за обраним напрямком дослідження. 

 

3. Кафедра інформаційного права та права 

інтелектуальної власності та навчально-

науковий центр інформаційного права і 

правових питань інформаційних технологій 

були створені в 2013 р. 

Функціонування цього інноваційного проекту 

забезпечує підготовку за спеціальністю «Право» 
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(спеціалізація «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»). 

Дослідження в сфері інформаційного права 

сьогодні в Україні здійснюють лише окремі 

вчені. Саме тому, важливим завданням 

діяльності кафедри і Центру стало 

забезпечення підготовки не тільки студентів 

бакалаврського і магістерського рівня вищої 

освіти в сфері інформаційного права, а й 

майбутніх викладачів інформаційно-правових 

дисциплін. 

 

4. Кафедра господарського і адміністративного права. 

Студенти спеціальності «Право» (спеціалізація: «Господарське та 

адміністративне право і процес») факультету соціології та права мають 

можливість поглиблено вивчати правове регулювання різних сфер суспільних 

відносин з урахуванням узагальненого об'єкта діяльності «Правове регулювання 

охорони інтелектуальної власності в інноваційній сфері», а також працювати в 

цих напрямках, що, власне, вже і відбувається. Кафедра забезпечує підготовку 

студентів з господарського, трудового, адміністративного права, податкового 

права, фінансового та банківського права, господарського та адміністративного 

процесів та інших дисциплін циклу соціально-економічної, професійної та 

практичної підготовки. 

 

5. Кафедра публічного права забезпечує навчання студентів факультету 

за курсом «Правознавство». 

Правознавство передбачає докладне вивчення теорії держави і права, 

історії держави і права, конституційного, кримінального, цивільного, 

господарського, житлового, трудового, адміністративного, сімейного права, 

права інтелектуальної власності, цивільного, господарського та кримінального 

процесів, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, 

кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, адвокатури, 

діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, 

професійної та практичної підготовки. 

 

Випускники минулих років 

працюють в державних 

установах і комерційних 

структурах, які здійснюють 

діяльність у всіх галузях 

промисловості і виробництва. 
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6. Кафедра психології та педагогіки є загальноуніверситетською 

кафедрою, яка забезпечує викладання дисциплін психологічного циклу усім 

студентам і аспірантам КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Викладачі кафедри здійснюють 

наукові дослідження за такими основними 

напрямками: інтеграція інформаційних і 

педагогічних технологій в простір вищої 

освіти; формування психологічної культури 

і професійної етики викладачів технічного 

університету; психологічні умови розвитку 

ідентичності суб'єктів навчання: соціальної, 

професійної, гендерної; психологічні 

детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій; проблеми індустріальної, 

організаційної, економічної психології; активне соціально-психологічне навчання: 

арт-терапія, сімейна терапія. 

 

7. Кафедра філософії була заснована в 1958 р. 

На кафедрі читають курси філософії, етики, 

естетики, релігієзнавства, логіки для бакалаврського 

рівня підготовки на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Для студентів магістратури фахівці кафедри ведуть 

курси «Основи наукових досліджень» та «Філософські 

проблеми наукового пізнання». Також здійснюється 

підготовка аспірантів всіх спеціальностей університету 

до складання кандидатських іспитів з філософії. 

 

8. Кафедра історії об'єднує висококваліфікований колектив творчих 

працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних 

дисциплін історичного профілю на всіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами 

вирішення актуальних завдань гуманітаризації і гуманізації вищої технічної 

освіти, підвищення якості професійної підготовки та розширення кругозору 

майбутніх технічних фахівців. 

 

 

mailto:forea@kpi.ua
http://forea.kpi.ua/
file:///C:/Users/Kseniia/Google%20Диск/РАБОТА/Андрей_/ОТДЕЛ%20ОБЩАЯ%20ПАПКА/Документы%20отдела/Информационные%20пакеты%20факультетов/На%20оформление/fsp@kpi.ua
http://fsp.kpi.ua/


 

 
Відділ зовнішньоекономічної 
діяльності 

тел. +38044 2366281 
forea@kpi.ua    
http://forea.kpi.ua/ 

 
Факультет соціології і права 

тел. +380 44 204 9022 

fsp@kpi.ua  
http://fsp.kpi.ua  

 

 

Доктор наук

Доктор 
філософії 

(PhD)

Магістратура

Бакалаврат

 

2. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Рівні вищої  освіти. На першому (бакалаврат, I - IV курси) - студенти 

набувають знання з фундаментальних і спеціальних дисциплін. На IV курсі 

захищають бакалаврські роботи та отримують кваліфікацію бакалавра. 

На другому рівні (магістратура, V - VI курси) - навчання проводиться за 

програмою «магістр», де студенти проходять спеціальну підготовку і набувають 

відповідні практичні навички, в тому числі і в лабораторіях. 

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) - 4 роки; магістр (м) - 2 роки 

(нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі), 

аспірантура/докторантура 3 роки (4 роки на заочній формі). 

Підготовка фахівців ведеться на денній та заочній формах навчання. 

 

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФСП: 
 

 
 
 

 Право 

 Соціологія 

 Психологія 

 Історія 

 Філософія 
 
 
 
 
 
 
 

 Електронне урядування 

 Соціальна робота 

 Соціальна робота та Інтернет-технології 

 Господарське та адміністративне право і процес 

 Інформаційне право та право інтелектуальної 
власності 
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Студенти-соціологи набувають знання про:

 
 
 

 
Студенти спеціальності «Правознавство» набувають знання про: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

соціальні 
структури і 

процеси 

спільноти і їх 
взаємодію

соціально-
політичну 

динаміку соціуму

економічні засади 
соціальної 
поведінки

культурні виміри 
соціального 

розвитку

господарське 
право і процес

право 
інтелектуальної 

власності

інформаційне 
право і 

інформаційну  
безпеку

адміністративне 
фінансове, 

бюджетне право

цивільне право 
та процес

кремінальне 
право і процес

корпоративне і 
трудове праве

міжнародне 
публічне і 

приватне право

правову етику і 
юридичну 

деонтологію
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Студенти спеціальності «Публічне управління і адміністрування» 

набувають знання про: 
 

 
 

механізми управління 
процесами в органах 
державної влади та 

підприємствах різних 
форм власності

тенденції розвитку в 
конкурентному 

середовищі, а також у 
певній сфері 
суспільного 

виробництва

правила здійснення 
діяльності, яка пов'язана 

з вирішенням 
стратегічних завдань 
державних органів, 

підприємств, установ, 
організацій
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3.  УМОВИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ  

 
Для поліпшення навчального процесу на 

ФСП існують такі приміщення і лабораторії: 
 науково-дослідний центр прикладної 

соціології; 
 навчальна лабораторія криміналістичних 

досліджень; 
 юридична клініка; 
 науково-практичний центр із соціальної 

роботи; 
 науково-методичний центр системного 

аналізу і статистики; 
 лабораторія естетики та дизайну; 
 навчальна лабораторія культурологічних 

дисциплін та тренінгів; 
 кабінет моделювання соціальних 

процесів. 
 
 

 Лабораторія технічної естетики та дизайну діє з 2006 р. 
Основні принципи роботи: естетичний смак, пошук краси, гармонії і 

досконалості, професіоналізм, – залишаються незмінними. Сьогодні двері 
дизайн-центру відкриті для всіх студентів і аспірантів бажаючих вчитися дизайну, 
проявити себе в цій сфері і бути корисними факультету і КПІ, поглибити свої 
знання, вміння та навички, отримати досвід роботи в дизайні. 
 

Юридична клініка «DEFENDO» функціонує в складі факультету соціології 
та права КПІ ім. Ігоря Сікорського з 2011 р. 

Основою діяльності юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, які 
потребують правової допомоги, не здатних оплатити послуги юриста, і студентів, 
зацікавлених в отриманні практичних навичок, які сприятимуть їх 
працевлаштуванню та кар'єрі. 

 
Науково-дослідний центр практичної 

соціології «Соціоплюс» займається дослідженнями 
з 2002 р., будучи базою проходження ознайомчої, 
виробничої та переддипломної практики для 
студентів спеціальності «Соціологія». Під час 

проходження практики студенти беруть участь в здійсненні соціологічного 
дослідження повного циклу. Також в розпорядженні НДЦ ПС «Соціоплюс» є 
фокус-групова кімната, в якій студенти можуть проводити свої власні наукові 
дослідження. 

Аудиторний фонд ФСП 

становить близько 40 

комфортних аудиторій, 

включаючи комп'ютерні класи і 

лекційні аудиторії. В 

аудиторіях доступні smart 

board і мультимедійні 

проектори. Для зручності є 

доступ до мережі WiFi. Всі 

підрозділи факультету 

обладнані необхідною 

технікою (комп'ютерами, 

принтерами, сканерами, 

ксероксами, ризографом). 
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Міжнародний центр розвитку ділової етики тісно співпрацює з 
Вроцлавським університетом технологій, здійснює наукову діяльність з 
проведення міжнародних конференцій. На базі центру студенти можуть взяти 
участь у тренінгах, ділових іграх, а також інших видах активності, спрямованої на 
розвиток ділових якостей. 

 
Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань 

інформаційних технологій створено спільно з Науково-дослідним інститутом 
інформатики і права Національної академії правових наук України. 
Метою функціонування Центру є здійснення фундаментальних досліджень з 
проблем правового регулювання інформаційних відносин, забезпечення на цій 
основі навчального процесу відповідним дидактичним матеріалом, а також 
здійснення наукових експертиз проектів нормативно-правових актів з 
регулювання цих відносин. 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ 

Кафедра теорії і 
практики 
управління 

Викладачі кафедри теорії і практики управління 
виконують дві ініціативні теми: 
«Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку 
суспільства», «Вплив електронного управління на 
суспільні трансформації». 

Кафедра філософії Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 
важливих проблем розвитку науково-технічного, 
соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України та сталого розвитку 
суспільства і держави .. 

Кафедра історії В рамках наукової теми «Історико-культурна спадщина 
України: джерела, методологія дослідження» 
виконуються індивідуальні дослідницькі проекти: 
етнонаціональні та етнокультурні процеси на території 
України; церква і духовна культура України; генезис 
освітніх систем в Україні; історичний розвиток науково-
технічного потенціалу України; друковані засоби 
масової інформації України (історія і сучасність); 
бібліографістика (дослідження життя і діяльності 
видатних громадських діячів, вчених, діячів культури і 
мистецтва, освіти); історія Київського політехнічного 
інституту та ін.  
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Кафедра психології 
і педагогіки 

Інтеграція інформаційних та педагогічних технологій в 
просторі вищої освіти; формування психологічної 
культури і професійної етики викладачів технічного 
університету; психологічні умови розвитку ідентичності 
суб'єктів навчання: соціальної, професійної, гендерної; 
психологічні детермінанти оптимізації бізнес-
комунікацій; проблеми індустріальної, організаційної, 
економічної психології; активне соціально-
психологічне навчання. 

Кафедра соціології Діяльність студентів і викладачів кафедри в науково-
дослідному і інноваційному напрямку 
підпорядковується загальній ініціативній темі науково-
дослідницької роботи кафедри «Соціетальний 
розвиток, модернізація та модерн в глобальному 
світі». 

Кафедра 
господарського і 
адміністративного 
права 

Правове регулювання суспільних відносин в умовах 
демократизації української держави і інтенсифікації 
застосування інноваційних технологій в економічній 
сфері. 

Кафедра 
інформаційного 
права і права 
інтелектуальної 
власності 

Теоретичні та прикладні проблеми правового 
регулювання, охорони та захисту прав інтелектуальної 
власності, режиму інноваційної діяльності в умовах 
інформаційних відносин кіберцивілізації. 

Кафедра 
публічного права 

Правове регулювання суспільних відносин в умовах 
демократизації Української держави 

 

5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Важливою складовою активності факультету є міжнародна діяльність, яка 

здійснюється через проведення міжнародних семінарів і конференцій, «круглих 

столів» і прес-клубів, організацію інноваційних і науково-дослідних проектів і 

участь в них, розвиток міжнародних зв'язків з вченими різних країн. 

Факультет співпрацює з університетами Німеччини, Польщі, Чехії, Росії в 

питаннях: 

- підтримки обміну викладачами; 
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- програм студентської мобільності для 

поглиблення мовних знань і професійних 

компетенцій; 

- проведення спільних наукових консультацій, 

обміну спеціальними публікаціями; 

- обміну досвідом та інформацією щодо 

кваліфікацій; 

- взаємного визнання рекомендацій і дипломів на 

основі міжнародних угод; 

- можливості спільних наукових публікацій; 

- розробки спільних освітніх і дослідницьких проектів. 

 

Почесними гостями-лекторами, активними учасниками міжнародних 

конференцій, круглих столів та симпозіумів факультету є видатні зарубіжні вчені 

та діячі науки Будапештського університету, Університету Познані, Латвійського 

університету, Торонтського університету, Грузино-Американського університету, 

Університету Льєжа, Університету «Париж-8», Університету Нью-Йорка в 

Лондоні. 

 

  

Студенти та 

аспіранти ФСП 

беруть участь в 

програмах 

академічної 

мобільності 

Erasmus. 
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5. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
1. Декан факультету: к.ф.н., доцент Мельниченко Анатолій Анатолійович 
Адреса: пр. Перемоги, 37, навчальний корпус 7, кімн. 513 
Телефони: +38 (044) 204-90-22 
e-mail: fsp@kpi.ua 
Офіційний сайт http://fsp.kpi.ua 
 
 

2. Кафедра теорії та практики управління 
В.о. зав. кафедри: д.н.з. держ.управл., проф. Чукут С. А. 
Телефон: 38 (044) 204−92−18, к. 523-7 
Офіційний сайт http://ktpu.kpi.ua/ 

 

3. Кафедра психології та педагогіки 
Зав. кафедри: д.псих.н., проф. Волянюк Н. Ю. 
Телефон: 38 (044) 204-84-53 
Офіційний сайт http://psy.kpi.ua 

 

4. Кафедра соціології 
В.о. зав. кафедри: д.соц.н., проф. Кутуєв П. В. 
Телефон: +38 (044) 204-85-26, к. 505-7 
Офіційний сайт http://sociology.kpi.ua/ 

 

5. Кафедра філософії 
Зав. кафедри: д.ф.н., проф. Новіков Б. В. 
Телефон: +38 (044) 204-85-18 
Офіційний сайт http://philosophy.kpi.ua 

 

6. Кафедра історії 
Зав. кафедри: д.іст.н., проф. Костильова С. А. 
Телефон: +38 (044) 204-85-84 
Офіційний сайт http://kafhistory.kpi.ua 
 

7. Кафедра господарського та адміністративного права 
Зав. кафедри: д.ю.н., проф. Голосніченко І. П. 
Телефон: +38 (044) 204-91-61, к.321-19 
Офіційний сайт http://afgp.kpi.ua/ 

 

8. Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності 
Зав. кафедри: к.ю.н., доц. Петряєв С. Ю. 
Телефон: +38 (044) 204-91-59, к. 324-19 
Офіційний сайт http://ipp.kpi.ua/ 

 

9. Кафедра публічного права  
Зав. кафедри: к.ю.н., доц. Чепульченко Т. О. 
Телефон: +38 (044) 204-91-60 
Офіційний сайт http://tdp.kpi.ua/ 
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