
 
 
 

 

Дацко Катерина Павлівна 
 

1986 року народження 
Деканка юридичного факультету, керівниця юридичної клініки, викладачка 
+38067 271 81 82, datsko_kp@kneu.dp.ua  
 
Професійний досвід: 

 10 років викладацької діяльності 

 5 років досвіду управлінcької роботи на посадах заступника декана факультету економіки 
підприємництва та права, декана юридичного факультету 

 3 роки управління Юридичною клінікою Криворізького економічного інституту ДВНЗ  
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 
Професійна освіта: 
2018-2020 рр.: Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий 

інститут права, кваліфікація «Магістр права»  

2010-2014 рр.: ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», 

Спеціальність 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  

2003-2008 рр.: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана» Кваліфікація «Магістр обліку і аудиту», спеціалізація 

«Контроль та ревізія»  

 
Експертні сфери: корпоративне та господарське право, юридична клінічна освіта, 

проєктний підхід у діяльності закладу вищої освіти. 
 
Досвід роботи у юридичному клінічному русі:  

2019 рік стала ініціатором та координатором нового проєкту АЮКУ для розвитку студентів-
консультантів ЮК «UP»: Міжнародне студентське стажування «Відповідальний бізнес і права 
людини»  

2018 рік була учасницею першої Міжнародної Школи професійної майстерності для 
викладачів юридичних клінік, яка організована АЮКУ (м. Варшава).  

Приймала участь, як член моніторингової групи, у моніторингу діяльності ЮК Національного 
університету «Одеська юридична академія» (2018), ЮК Харківського національного університету 
внутрішніх справ (2019), ЮК Чернігівського націоналнього технологічного університету 
«Adiutorium» (2020)  

На базі ЮК КЕІ розроблені та запроваджені, на рівні міста Кривий Ріг, наступні 
правопросвітні проєкти: правопросвітній тренінг для молоді «Legal school», школа правової 
просвіти «Твої права в твоїй природі»  

З 2017 року є активною учасницею заходів, які проводяться Асоціацією юридичних клінік 
України.  

2017 рік ініціювала та організувала роботу юридичної клініки Криворізького економічного 
інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», яка у 2018 
році пройшла моніторинг діяльності Асоціацією юридичних клінік України, і визнана клінікою 
базового рівня. 

 
Знання мов: українська (рідна), російська (вільно), англійська (рre-Intermediate) 
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