В’ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ (СЛАВІК) БІГУН
 Персональний сайт: «ЮрСлава» - www.bihun.info
 Адреси для листування: vsbihun@hotmail.com, slavik@bihun.info

2007 ХІ 5-

КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ при МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Голова. Організація діяльності, представництво Ради як консультативно-дорадчого органу при Міністерстві
юстиції України, який створено з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі
професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у
галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та
правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

2007 VII 2-27
2006 VII 3-28

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВ ЛЮДИНИ (ФРАНЦІЯ, Страсбург)
Слухач літніх курсів, зокрема, для викладачів (успішно склав випускні іспити). Знайомився з роботою
Європейського суду прав людини., готував репортажі, наукові та публіцистичні статті.

Т. ч.
2005 V –

ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА (Юр.Газета), загальноукраїнська професійна газета
Головний редактор (з Х 2007), редактор (з V 2006). Керівництво редакцією газети, правова аналітика,
дослідження, ключові інтерв’ю, підготовка матеріалів до друку, робота з авторами.

Т. ч.
2005 IX –

НАЦІОНАЛЬНИЙ УН-Т «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ», ф-т правничих наук
Викладач (доцент) і науковець. Викладання навчальних дисциплін («Навчальні судові процеси»,
«Професійна відповідальність правників») та заняття юридичною наукою.

2005 І 31
2004 ІІ 1 –

ГЕЙДЕЛЬБЕРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, юридичний факультет (ФРН)
Дослідник (стипендіат Німецької служби академічних обмінів). Проводив дослідження з філософії права та
конституційного права (керівник: проф. В. Брюґґер); вивчав досвід організації німецької юридичної освіти
та науки; навчався.

Т. ч
2005 ІV 26 –

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
Науковий співробітник Інституту, Центру енциклопедичних юридичних видань. Проведення досліджень,
написання та редагування енциклопедичних юридичних статей.

Т. ч
2003 ІІІ 25 –

Відповідальний секретар, член редколегії міжнародного фахового часопису «Проблеми філософії права».
Науково-організаційна робота: збір та редагування матеріалів, координація співпраці між співвидавцями,
робота з авторами та читачами, популяризація видання тощо.

Т. ч.
2003 ІІ –

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
Доцент. Викладання курсів «Ділова англійська мова для правників», «Вступ до антропології, аксіології та
соціології права», підготовка студентів до конкурсів. (На даний момент призупинив викладання в КУП)

2005
2003 І 13 –

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ (Київ)
Старший викладач. Викладання курсів: «Антропологія права (правове людинознавство)», «Вступ до
антропології, аксіології та соціології права», «Теорія держави і права».

Т. ч.
2003 ІІ –

ПРОЕКТ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» (нині: Міжнародна програма підтримки вищої освіти, HESP)
Учасник програм «Support for Community Outreach and Community Project», Academic Fellowship
Program. Дидактична викладацька підготовка, підтримка викладацької діяльност. Обмін досвідом з
колегами – викладачами.

2003 XIІ 1
2000 XІI 1 –

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
Аспірант -> кандидат юридичних наук (захист 18 VI 04; ступінь присуджено 10 XI 04).
Спеціальність: філософія права (перший аспірант зі спеціальності в Інституті)
Тема дисертації: «Людина в праві: аксіологічний підхід» (керівник: проф. В. Д. Бабкін).
Упродовж навчання в аспірантурі проводив дослідження, слухав лекції, працював у бібліотеках і водночас
вивчав досвід організації юридичної освіти та науки на юридичних факультетах таких університетів в США:
Йєльський, Гарвардський, Бостонський, Колумбійський, Нью-Йоркський, Берклі, Нью-Інгландський,
Саффолкський, Албані, Коннектикутський; в ФРН: Гейдельберзький, Франкфуртський-на-Майні,
Франкфуртський-на-Одері, Фрайбурзький та ін. Також відвідав Оксфордський університет. Започаткував
численні наукові контакти, опісля опублікував праці, що порівняльно узагальнюють зарубіжних досвід.

2000
VIІ 19–VІI 14

АКАДЕМІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА, ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УН-ТУ (Італія)
Студент курсів з права прав людини та загального і спеціального європейського права.

2000 I 31
1998 XI 9 –

JONES, DAY, REAVIS & POGUE, юридична фірма (м. Франкфурт-на-Майні, ФРН)
Асоціат-правник «групи бізнес-практики». Правове обслуговування клієнтів в Україні та поза її межами з
питань законодавства про іноземні інвестиції, корпоративного права, міжнародних трансакцій тощо. Юрист,
відповідальний за правовий супровід багатомільйонного інвестиційного проекту.

1998 І – VIII

ROMANELLI LAW OFFICES, юридична фірма (м. Гартфорд, шт. Коннектикут, США)
Клерк-практикант. Вивчення справ, підготовка меморандумів, допомога у судових та позасудових
процесах.

1998 V 17
1997 VII 1 –

КОННЕКТИКУТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, юридичний факультет (США)
Магістрант -> Магістр права (LL.M). Стипендіат Програми імені Eдмунда Маскі / Акт на підтримку свободи зі
спеціальності «право» (фіналіст всеукраїнського конкурсу), лауреат «стипендії декана» факультету.
Спеціалізація: право США та бізнесове право. Тема магістерської: «Правова інфраструктура іноземних
інвестицій в Україні та вплив США на її розвиток» (керівник: проф. Філліп Бламберґ).
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1997 V-VI

Прийнято на навчання в правничий магістеріум Оксфордського, Центрального-європейського та
Коннектикутського університетів (обрав останній зважаючи на отримання «повної» стипендії).

1996 V
1997 V –

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ (Київ)
(Перший) президент (обрано загальними зборами) і голова виконавчого комітету. Керівництво
новоствореною Асоціацією, яка об'єднувала 18 учасників (локальних організацій), координація
студентсько-правничої громадської діяльності (правничі змагання, зовнішні зв'язки, сприяння
працевлаштуванню студентів тощо).
Здійснив «робочі візити» до більше ніж 30 юридичних навчальних закладів в Україні з метою ознайомлення
з діяльністю учасників УАСП, розвитку мережі УАСП, зустрічався з керівництвом закладів. Представляв
УАСП на конгресах Асоціації студентів міжнародного права (ILSA) в США, Європейської асоціації студентівправників (ELSA) в Чехії, Білоруської асоціації студентів-правників (БАСП) у Мінську.

1997 VI
1996 VI –

УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯ (Київ)
Менеджер програм. Практикант юридичного відділу (1997 VI). Підготовка контрактів, розпоряджень.
Координація всеукраїнських студентських програмам УПФ, організація зустрічей та семінарів.

1996 VIІ 20
1992 IX 1 –

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", військова кафедра
Пройшов військову підготовку зі спеціальності «військова соціологія» (ВОС - 341003).
Військову присягу на вірність народу України прийняв 20 VII 1996, військове звання: лейтенант присвоєно
Наказом МО України № 221 від 22 V 1997, ВОС № 341003, профіль: командний, запас І розряду.

1997 VI 27
1991 XIІ 1 –

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА, юридичний ф-т
Слухач підготовчого відділення денної форми -> студент денної форми -> дипломований спеціаліст-юрист,
референт-перекладач англійської мови (диплом спеціаліста права з відзнакою), лауреат іменної стипендії.
Спеціалізація: цивільно-правова. Тема дипломної: «Деякі загальнотеоретичні аспекти права Європейського
Співтовариства» (укр. та англ. варіант) (керівник: проф. П. М. Рабінович)
Призер академічних змагань (олімпіад, міжнародного телеконкурсу молодих юристів «Аміка Верітас»,
конкурсів письмових робіт).
1995 - прийнято за конкурсом до програми «Помічник голови комітету Верховної Ради» (відмовився через
бажання звершити становлення новоствореної організації Об’єднання студентів-правників).
1997 - прийнято за конкурсом до «Українсько-канадської парламентарної програми» (не зміг брати участі
через неможливість перекласти випускні іспити)
Позаакадемічна діяльність: (перший) голова Об’єднання студентів-правників ('95-97), а також староста
академічної групи ('92-97), керівник гуртка з теорії держави і права ('92-93), відповідальний за виплату
стипендій ('93-95), голова Студради юрид. факультету (обраний Загальними зборами студентів
факультету) ('94-95), редактор студентської газети ('94-96), член Вченої ради університету ('94-97).

1996 VII22 VIII9

1996 III 18-29
1995 VIII

Під час навчання в ЛНУ навчався на таких літніх курсах:
ГААЗЬКА АКАДЕМІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (Нідерланди): міжн. публічне право.
УНІВЕРСИТЕТ ім. М. КОПЕРНІКА (Торунь, Польща): інтенсивний курс з європ. права.
АЛЬПБАХСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА, Австрійський коледж: європ. право та політика.

1991 ХІ 28
1991 ІХ 25 –
1991 VI 17
1981 ХІ 1 –

ТЯЧІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ (м. Тячів), укладач хліба ІІ-го розряду.

1974 XI 9

НАРОДИВСЯ у сім’ї медсестри-онколога Бігун Марії Василівни та інженера Бігуна Степана Юрійовича в
мальовничому місті Тячів на лівому березі річки Тиса на Закарпатті.

ТЯЧІВСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 1 (м. Тячів)
Школяр. Атестат. Відмінник у навчанні (срібна медаль).

ПУБЛІКАЦІЇ: автор більше 250 публікацій, з яких 2 монографії (одна – рукопис дисертації), більше 200 наукових
і публіцистичних, 21 енциклопедична, більше 15 «ВАКівських» статей, 7 перекладів: з філософії,
антропології та соціології права, юридичної освіти та професії, правової лінгвістики, персоналій у праві
тощо. Автор монографії: «Юридична професія та освіта. Досвід США в порівняльній перспективі»
(2006). Рецензія федерального судді США Богдана Футея. Співавтор «Юридичної енциклопедії»
(гол. ред. Ю. С. Шемшученко), «Політологічного енциклопедичного словника» (гол. ред. В. П.
Горбатенко), «Міжнародної поліцейської енциклопедії» (гол. ред. Ю. І. Римаренко).
ПРОФ. ДОСЯГЕННЯ: успішне представлення у численних судових процесах, повязаних із трудовими спорами
(2005-); експертне консультування за запрошенням Мін’юсту з питань удосконалення підготовки
юристів в Україні (2003-); стипендіат програм підтримки вищої освіти (як-от AFP). видання книги
«Юридична професія та освіта» (2006); утвердження часопису «Проблеми філософії права» (2003-);
17 голосів (із 31) членів вченої ради Києво-Могилянської академії у виборах на посаду декана
факультету правничих наук (2005, посів 2-місце); захист кандидатської дисертації як перший
аспірант-стаціонару Інституту Корецького з «філософії права» (2004); успішне навчання та наукове
стажування за кордоном (США, 1997/98, Німеччина, 2004/05); перший президент Української асоціації
студентів-правників (1996/1997) та голова Об’єднання студентів правників Львівського національного
університету ім. Івана Франка (1995/97), голова Координаційної ради молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України (з 2007).
ІНОЗ. МОВИ: англійська, німецька (обидві – робочі), італійська (добре), вивчаю французьку.
ДОСВІД ПК: базові програми (напр. MS Word, MS Works), професійні пошукові бази Ліга, Lexis, WestLaw.
ІНТЕРЕСИ: мистецтво, кінематограф; психологія; командний спорт (зокрема, футбол), мемуари.
ЧЛЕНСТВО: Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії (IVR Ukraine), секретаріат.
Rev. 5.01.2008
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