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еликий потяг до історичних, правничих
і економічних наук відчував ще у шкільні роки.
Сьогодні має вищу історичну, юридичну та економічну освіту, — яскравий приклад того, що з часом
мрії, маючи міцне мотиваційне та діяльне підґрунтя,
стають реальністю.
Досягнувши чималих кар’єрних успіхів, Андрій Володимирович певен, що пройдену життєву
доріжку (освітні, професійні та особистісні пошуки)
подолав завдяки житейській мудрості, яку здобував
власними зусиллями та прислуховуючись до порад
небайдужих людей — батьків, учителів, викладачів, друзів, знайомих… А розпочалося все із вишу, що
нині зветься Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова.
Так, у 1994 р. А. В. Омельченко став випускником історичного факультету Київського державного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
за спеціальністю «Історія і право». Його студентські роки вигравали найрізноманітнішими барвами,
адже він із великим ентузіазмом та неабиякою наполегливістю пізнавав усі тонкощі обраного фаху, що,
безперечно, мало успішні результати. Та Київський
державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова став лише стартом освітніх перемог Андрія
Володимировича.
У 2000 р. він закінчив магістратуру Київського
національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка».
Плідним результатом наукових напрацювань
А. В. Омельченка став захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему
«Державне управління іноземними інвестиціями в
184

Україні (організаційно-правові питання)» у 1996 р.
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького
НАН України. Визначним науково-педагогічним
досягненням Андрія Володимировича було присвоєння йому в 1999 р. вченого звання доцента.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні» у 2012 р. в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України — чергова сходинка А. В. Омельченка на шляху до реалізації визначеної мети.
Отримання вченого звання професора у 2013 р.
наразі є найвищим науково-педагогічним досягненням Андрія Володимировича.
Стосовно ж трудової біографії А. В. Омельченка,
то його кар’єрні кроки розпочалися відразу після
закінчення Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Зокрема, з 1994
по 2007 р. працював на посадах асистента, старшого
викладача, доцента, заступника завідувача кафедри
правового регулювання економіки, заступника декана
юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
З 2007 і до сьогодні Андрій Володимирович обіймає посаду завідувача кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана.
Крім науково-викладацької роботи займався
юридичною практикою, перебував на державній
службі. З 2001 по 2004 р. працював заступником
голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Має четвертий ранг державного службовця. Був членом делегації України на переговорах зі
вступу України до Світової організації торгівлі, членом урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі, брав участь у роботі інших міжвідомчих
робочих органів. Має низку галузевих нагород.
А. В. Омельченко — автор понад 100 наукових,
науково-популярних, аналітичних та навчальнометодичних публікацій у сфері конституційного,
адміністративного, цивільного, господарського та
інвестиційного права, права зовнішньоекономічної
діяльності, права Європейського Союзу, міжнародного економічного та міжнародного порівняльного
права. Серед них — дві індивідуальні монографії, розділи у чотирьох колективних монографіях, навчальний посібник, два підручники (у співавторстві, рекомендовані Міністерством освіти і науки України).
Що ж до громадської діяльності, то Андрій Володимирович обіймав посаду голови Науково-експертної ради Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Нині
є членом Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, членом Робочої групи з
правових питань при Комітеті підприємців у сфері
зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України, членом Комітету з електронних комунікацій при Торгово-промисловій палаті
України, членом Союзу юристів України.

