
ВІДОМОСТІ  

про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню  

та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої  

освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками 

освітнього процесу на ___________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою ________________, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на _____________ рівні 

вищої освіти 

 

Найменування показника 
Кількість 

(осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників  

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи (в тому числі за суміщенням) 

 

з них кількість:  

- докторів наук та (або) професорів  

 

- кандидатів наук та (або) доцентів  

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на ______ 

_____________ рівні вищої освіти або за освітньою програмою _________________, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, спеціальності ____          на 

_____________ рівні вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого 

обсягу на певному рівні вищої освіти) 

Найменув

ання 

освітнього 

компонент

а, який 

закріплено 

за 

науково-

педагогічн

им, 

педагогічн

им, 

науковим 

працівник

ом 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічно

го, 

педагогічно

го, 

наукового 

працівника 

Наймен

уван-ня 

посади 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, педагогічний, 

науковий працівник, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна 

кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності 

(заняття) за 

відповідним фахом 

(спеціальністю, 

спеціалізацією) із 

зазначенням посади та 

строку роботи на цій 

посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), 

керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, 

здобутий науковий 

ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  

дата, ким виданий 

диплом), наявність  

публікацій у наукових 

виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань 

України, до 

Відомості про 

підвищення кваліфікації  

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі і  кількість 

навчальних  кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно 

до пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 



наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

 

Назва освітньої програми та спеціальності (у разі ліцензування за відповідним рівнем вищої освіти) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Земельне 

право, 

аграрне 

право, 

екологічне 

право, 

природоохо

ронне 

законодавс

тво та 

міжнародне 

екологічне 

право 

Ковач Денис 

Леонідович 

Доцент  Національний університет 

«Юридична академія України  

ім. Ярослава Мудрого» 2012 р. 

Спеціальність  правознавство, 

 кваліфікація – юрист, 

Диплом – ХА №43129800 

 

Кандидат юридичних 

наук, 

спеціальність 12.00.06 

- земельне право; 

аграрне право; 

екологічне право; 

природо ресурсне 

право. 

Тема дисертації: 

«Правове регулювання 

виникнення земельних 

прав». ДК № 38118  від 

29.09.2016 р., 

Міністерство освіти і 

науки України. 

Наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань України, 

до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років):  

1)Viktor S. 

DERGACHOV, Valentyna 

A. VASYLYEVA, Ali 

KABAHA, Alexandr A. 

GRIBINCEA, Denys L. 

KOVACH. Structuring 

Relations in Civil Law 

after the Termination of 

Relations between 

Subjects Journal of 

Advanced Research in 

Law and Economics, [S.l.], 

v. 11, n. 1, p. 237 – 245, 

mar. 2020. ISSN 2068-

696X. Available at: 

<https://journals.aserspubli

shing.eu/jarle/article/view/

4775>. Date accessed: 26 

may 2020. doi: 

https://doi.org/10.14505//ja

rle.v11.1(47).28. Стаття 

(SCOPUS) 

Науково-педагогічне 

стажування в 

Гуманітарно-

природничому 

університеті в 

Сандомирі (Республіка 

Польща) у період із 11 

по 15 червня 2018 року 

на тему «Заклади вищої 

освіти як середовище 

формування нового 

покоління 

правознавців» (фах: 

«юридичні науки», в 

обсязі 3 кредитів (108 

годин). 

 

Науково-педагогічне 

стажування в 

Куявському 

університеті у 

Влоцлавеку 

(Республіка Польща) у 

період із 16 листопада 

по 28 грудня 2020 року 

на тему «Юридична 

освіта в Україні та 

країнах ЄС: 

суперечності та шляхи 

вдосконалення (фах: 

«юридичні науки», в 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection:  

1)Viktor S. 

DERGACHOV, 

Valentyna A. 

VASYLYEVA, 

Ali KABAHA, 

Alexandr A. 

GRIBINCEA, 

Denys L. 

KOVACH. 

Structuring 

Relations in Civil 

Law after the 

Termination of 

Relations between 

Subjects Journal of 

Advanced 

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).28
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).28


2) Sannikov D. V., 

Khominets S. V., Kovach 

D. L., Tsyliuryk R. A., 

Chyryk A. O., Savelieva 

O. M. Legal Regulation of 

Land Lease in Ukraine. 

Journal of Advanced 

Research in 

Law and Economics. 2020. 

Vol. 11, Iss. 4. P.1398-

1404. Стаття (SCOPUS) 

3) Denys L. Kovach, 

Volodymyr V. Brulevych 

and Olena V. Levada. 

Environmental protection 

on the example of 

agricultural lands. 

International Journal of 

Criminology and 

Sociology, Volume 9, 

2020, pp. 2929-2937 

Стаття (SCOPUS) 

4) Kozin S., Zolotukhina 

L., Kovach D., Halan V., 

Tuliantseva V. Rule of law 

and legality as key 

principles of protection of 

labor rights of migrants in 

Ukraine. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory 

Issues Volume 24, issue 4, 

2021, pp. Стаття 

(SCOPUS) 

5) Kozin S., Kovach D., 

Soroka L., Lopatynska I., 

Savytskyi R. Objective 

conditions for improving 

the protection of the rights 

of labour migrants in 

Ukraine. Cuestiones 

Politicas 39 (68), 186-201, 

2021   

обсязі 6 кредитів (180 

годин). 
Research in Law 

and Economics, 

[S.l.], v. 11, n. 1, 

p. 237 – 245, mar. 

2020. ISSN 2068-

696X. Available 

at: 

<https://journals.as

erspublishing.eu/ja

rle/article/view/47

75>. Date 

accessed: 26 may 

2020. doi: 

https://doi.org/10.1

4505//jarle.v11.1(4

7).28. Стаття 

(SCOPUS) 

2) Sannikov D. V., 

Khominets S. V., 

Kovach D. L., 

Tsyliuryk R. A., 

Chyryk A. O., 

Savelieva 

O. M. Legal 

Regulation of 

Land Lease in 

Ukraine. Journal 

of Advanced 

Research in 

Law and 

Economics. 2020. 

Vol. 11, Iss. 4. 

P.1398-1404. 

Стаття (SCOPUS) 

3) Denys L. 

Kovach, 

Volodymyr V. 

Brulevych and 

Olena V. Levada. 

Environmental 

protection on the 

example of 



agricultural lands. 

International 

Journal of 

Criminology and 

Sociology, 

Volume 9, 2020, 

pp. 2929-2937 

Стаття (SCOPUS) 

4) Kozin S., 

Zolotukhina L., 

Kovach D., Halan 

V., Tuliantseva V. 

Rule of law and 

legality as key 

principles of 

protection of labor 

rights of migrants 

in Ukraine. Journal 

of Legal, Ethical 

and Regulatory 

Issues Volume 24, 

issue 4, 2021, pp. 

Стаття (SCOPUS) 

5) Kozin S., 

Kovach D., Soroka 

L., Lopatynska I., 

Savytskyi R. 

Objective 

conditions for 

improving the 

protection of the 

rights of labour 

migrants in 

Ukraine. 

Cuestiones 

Politicas 39 (68), 

186-201, 2021   

3) наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника 



(включаючи 

електронні) або 

монографії 

(загальним 

обсягом не 

менше 5 

авторських 

аркушів), в тому 

числі видані у 

співавторстві 

(обсягом не 

менше 1,5 

авторського 

аркуша на 

кожного 

співавтора): 
Ковач Д. Л. 

Виникнення 

субєктивних 

земельних прав : 

монографія / Д.Л. 

Ковач; під. заг. 

ред. проф. М.В. 

Шульги. – 

Харків: Фінарт, 

2019. – 224 с. 

 

12) наявність 

апробаційних 

та/або науково-

популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), 

та/або науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 



менше п’яти 

публікацій: 1. 

Ковач Д. Л. 

Окремі правові 

питання плати за 

землю / Д. Л. 

Ковач // 

Актуальні 

правові проблеми 

земельних, 

аграрних та 

екологічних 

відносин в 

умовах сучасної 

земельної 

реформи: зб. 

матеріалів 

науково-

практичної 

конференції (м. 

Харків, 22 травня 

2020 р.) / за ред. 

А. П. Гетьмана, 

М. В. Шульги. 

Харків: Юрайт, 

2020. – с.135-137. 

2. Ковач Д. Л. 

Законодавство 

України про 

працю. Науково-

практичний-

коментар до 

основних законів 

(у співавт). – 

Київ: 

Видавничий дім 

«Професіонал», 

2020. – 600 с. 

3. Ковач Д. Л. 

Виборчий кодекс 

України. 

Науково-



практичний-

коментар (у 

співавт). – Київ: 

Видавничий дім 

«Професіонал», 

2020. – 800 с. 

4. Ковач Д. Л. 

Законодавство 

України з питань 

загальнодержавн

ого соціального 

страхування та 

соціальної 

політики. 

Науково-

практичний-

коментар до 

основних законів 

(у співавт). – 

Київ: 

Видавничий дім 

«Професіонал», 

2020. – 528 с. 

5. Ковач Д. Л. 

Науково-

практичний-

коментар 

Митного кодексу 

України (у 

співавт). / За заг. 

ред. Додіна Є. В. 

– Київ: 

Видавничий дім 

«Професіонал», 

2020. – 800 с. 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях: 



Член-

кореспондент 

академії 

адміністративно-

правових наук 

диплом АL 

№0143 Протокол 

№2 від 28 жовтня 

2019 року. 

 

        



 

ВІДОМОСТІ  

про наявність науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним  

місцем роботи, мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію (крім розширення  

провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)  
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем 

роботи, мають відповідну освітній програмі _____________ в межах спеціальності ___________ освітню та/або 

професійну кваліфікацію  



Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив 

науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про досвід 

професійної діяльності (заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи на цій посаді 

(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по батькові 

дисертанта, здобутий, науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер,  дата, ким виданий диплом), наявність  

публікацій у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), протягом останніх п’яти 

років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і 

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

Досягнення у професійній діяльності (відповідно 

до пункту 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності) 

Ковач Денис 

Леонідович 

Доцент Національний 

університет 

«Юридична 

академія 

України  

ім. Ярослава 

Мудрого» 2012 

р. Спеціальність  

правознавство,  

кваліфікація – 

юрист, 

Диплом – ХА 

№43129800 

Кандидат 

юридичних наук, 

спеціальність 

12.00.06 - 

земельне право; 

аграрне право; 

екологічне 

право; природо 

ресурсне право. 

Тема дисертації: 

«Правове 

регулювання 

виникнення 

земельних прав». 

ДК № 38118  від 

29.09.2016 р., 

Міністерство 

освіти і науки 

Наявність  публікацій у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection), протягом останніх п’яти років):  

1)Viktor S. DERGACHOV, Valentyna A. VASYLYEVA, 

Ali KABAHA, Alexandr A. GRIBINCEA, Denys L. 

KOVACH. Structuring Relations in Civil Law after the 

Termination of Relations between Subjects Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 

1, p. 237 – 245, mar. 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4775>. 

Date accessed: 26 may 2020. doi: 

https://doi.org/10.14505//jarle.v11.1(47).28. Стаття 

(SCOPUS) 

2) Sannikov D. V., Khominets S. V., Kovach D. L., 

Tsyliuryk R. A., Chyryk A. O., Savelieva 

O. M. Legal Regulation of Land Lease in Ukraine. Journal 
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