
 
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 

першому бакалаврському рівні вищої освіти або за освітньою програмою «Право», що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на першому бакалаврському рівні вищої освіти 

 

Найменування показника Кількість (осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 14 

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому 

числі за суміщенням) 

12 

з них кількість:  

- докторів наук та (або) професорів  

 

5 

- кандидатів наук та (або) доцентів 8 

 

 

 



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

рівні вищої освіти або за освітньою програмою «Право», що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання, спеціальності 081 «Право» на першому бакалаврському рівні вищої освіти (крім розширення 

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

Найменування 

освітнього 

компонента, 

який 

закріплено за 

науково-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

науково-

педагогічного

, 

педагогічного

, наукового 

працівника 

Найменуван-

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 наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменуван- ня 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі і  

кількість 

навчальних  

кредитів 

(годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних 

умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 



 
 

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 

Кримінальне 

право України 

(загальна 

частина) 

Міжнародний 

захист прав 

людини та 

діяльність 

Європейського 

суду з прав 

людини 

Міжнародне 

публічне право 

Дуюнова 

Тетяна 

Василівна 

Завідувачка 

кафедри, 

доцент  

Київський 

університет 

внутрішніх 

справ при 

Національній 

академії 

внутрішніх 

справ, 2002 рік. 

Спеціальність: 

правознавство, 

кваліфікація – 

юрист. 

Диплом – 

МВ № 

10501762 

Кандидат 

юридичних наук, 

спеціальність 

12.00.08 – 

кримінальне 

право та 

кримінологія; 

кримінально – 

виконавче право. 

Тема дисертації: 

«Виконання 

покарання у виді 

довічного 

позбавлення 

волі». 

ДК № 019871 

від 14 лютого 

2014 року, 

Доктор 

економічних 

наук, 08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

Тема: 

«Управління 

розвитком 

систем 

економічної 

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. M. Ievlanov, N. Serdiuk, 

A. Feshchenko, T. 

Duiunova, M. Kiriienko, L. 

I. Cherepnov, Pivnenko, V. 

DyakonovImproving the 

mathematical model of  

change in the body state  of 

an employee. - Eastern-

European Jour-nal of 

Enterprise Tech-nologies, 

№ 1/10 (103) 2020. 

(Scopus) 

2. Pavlykivskyi, V., Nanka, 

O., Lysychenko, M., 

Kiriyenko, M., Duyunova, 

T., Senchuk, I Relationship 

study between the student 

learning approach in the 

occupational safety and 

health field and acquired 

competencies. - Journal of 

Achievements in Materials 

Стажування м. 

Швайнфурт, 

Германія  

"Organizational 

and Economic 

Security 

Management of 

Business 

Entities", 

financed by 

Time Realities 

UG 

(haftungsbeschr

ankt) in 

Schweinfurt, 

Germany, and 

successfully 

completed 180 

hours program 

on "The 

Countries Legal 

Famework 

Harmonization 

to the European 

Union 

Requirements" 

Сертифікат 

003/19-U-N-1 

від 31.10.2019 

року 

1) наявність 

не менше 

п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

наукометричн

их баз, 

зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection; 

1. M. Ievlanov, 

N. Serdiuk, A. 

Feshchenko, T. 

Duiunova, M. 

Kiriienko, L. I. 

Cherepnov, 

Pivnenko, V. 

DyakonovImpro

ving the 

mathematical 

model of  

change in the 

body state  of an 



 
безпеки 

аграрних 

підприємств: 

теорія, 

методологія, 

практика» 

ДД № 008937 

Від 15 жовтня 

2019 року 

and Manufacturing 

Engineering. – 2019. - Vol. 

95. - № 1. – 2019. P. 32-41. 

(Scopus) 

3. Tetiana Duiunova 

Digitalization of 

Agribusiness in the 

Development of Foreign 

Economic Relations of the 

Region// Journal of 

Information Technology 

Management, 2021, Special 

Issue 

https://jitm.ut.ac.ir/article_8

2613_fd31293523cc62aad1

e09e99a3bda739.pdf 

4. Дуюнова Т.В. 

Соціально-виховна робота 

із неповнолітніми 

засудженими до 

позбавлення волі// 

Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука» 

Web-адреса публікації: 

https://www.inter-

nauka.com/issues/2018/7/36

84/ 2018 р. 

5. Дуюнова Т.В. Щодо 

правової природи 

необхідної оборони та 

умов її правомірності 

//«Часопис Київського 

університету права» НАН, 

2018. - № 1. 

 6. Півненко Л.В., Дуюнова 

Т.В. Конституційно- 

employee. - 

Eastern-

European Jour-

nal of Enterprise 

Tech-nologies, 

№ 1/10 (103) 

2020. (Scopus) 

2. Pavlykivskyi, 

V., Nanka, O., 

Lysychenko, 

M., Kiriyenko, 

M., Duyunova, 

T., Senchuk, I 

Relationship 

study between 

the student 

learning 

approach in the 

occupational 

safety and health 

field and 

acquired 

competencies. - 

Journal of 

Achievements in 

Materials and 

Manufacturing 

Engineering. – 

2019. - Vol. 95. 

- № 1. – 2019. 

P. 32-41. 

(Scopus) 

3. Tetiana 

Duiunova 

Digitalization of 

Agribusiness in 

https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/
https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/
https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/


 
правовий зміст презумпції 

невинуватості  «Нове 

українське право». – 2021. 

- № 6. ст. 36-39. 

7. Дуюнова Т.В. 

Економічний потенціал 

підприємства та безпека 

його функціонування // 

Вісник Сумського 

національного аграрного 

університету –. Вип.5. – 

Суми: СНАУ, 2017. – 

С. 129–134. 

 

 

 

the 

Development of 

Foreign 

Economic 

Relations of the 

Region// Journal 

of Information 

Technology 

Management, 

2021, Special 

Issue 

https://jitm.ut.ac

.ir/article_82613

_fd31293523cc6

2aad1e09e99a3b

da739.pdf 

4. Дуюнова 

Т.В. Соціально-

виховна робота 

із 

неповнолітніми 

засудженими 

до позбавлення 

волі// 

Міжнародний 

науковий 

журнал 

«Інтернаука» 

Web-адреса 

публікації: 

https://www.inte

r-

nauka.com/issue

s/2018/7/3684/ 

2018 р. 

5. Дуюнова 

https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/
https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/
https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/
https://www.inter-nauka.com/issues/2018/7/3684/


 
Т.В. Щодо 

правової 

природи 

необхідної 

оборони та 

умов її 

правомірності 

//«Часопис 

Київського 

університету 

права» НАН, 

2018. - № 1. 

 6. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В. 

Конституційно

- правовий 

зміст 

презумпції 

невинуватості  

«Нове 

українське 

право». – 2021. 

- № 6. ст. 36-

39. 

7. Дуюнова 

Т.В. 

Економічний 

потенціал 

підприємства 

та безпека його 

функціонуванн

я // Вісник 

Сумського 

національного 

аграрного 



 
університету –. 

Вип.5. – Суми: 

СНАУ, 2017. – 

С. 129–134. 

 

3) наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника або 

монографії; 

1. Дуюнова 

Т.В., Півненко 

Л.В. 

Кримінальний 

процес 

України:  

навчально-

методичний 

посібник для 

підготовки до 

практичних 

занять та 

самостійної 

роботи 

студентів. – 

Х.ФОП Леонов  

ДС. -  2017. - 

362 с. 

4) наявність 

виданих 

навчально-

методичних 

посібників/по

сібників для 



 
самостійної 

роботи 

здобувачів 

вищої освіти 

та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

курсів на 

освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практи

кумів/методич

них 

вказівок/реко

мендацій/ 

робочих 

програм, 

інших 

друкованих 

навчально-

методичних 

праць 

загальною 

кількістю три 

найменування

; 

1. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В. Основи 

судоустрою та 

організації 

роботи 

правоохоронни



 
х органів 

України: 

Методичні 

вказівки  та 

завдання до 

практичних 

(семінарських) 

занять та 

самостійної 

роботи 

студентів 

першого 

(бакалаврськог

о) рівня вищої 

освіти денної 

(заочної) 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право» . 

– Х. ФОП 

Леонов ДС. - 

2021. – 86 с. 

2. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І. Нотаріат 

України: 

Методичні 

вказівки  та 

завдання до 

практичних 

(семінарських) 

занять та 

самостійної 

роботи 



 
студентів 

першого 

(бакалаврськог

о) рівня вищої 

освіти денної 

(заочної) 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право» . 

– Х. ФОП 

Леонов ДС. - 

2021. – 42 с. 

3. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І., Ковригін 

В.С., Вайленко 

Г.О., 

Черепньов І. А. 

Методичні 

вказівки та 

індивідуальні 

завдання 

проходження 

виробничої 

практики 

студентів 

першого 

(бакалаврськог

о) рівня вищої 

освіти денної 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». – 



 
Х. ФОП 

Леонов ДС. - 

2021. – 40 с. 

4. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І., Ковригін 

В.С., Вайленко 

Г.О., Ковач 

Д.Л.  

Методичні 

вказівки та 

індивідуальні 

завдання 

проходження 

навчальної 

ознайомлювал

ьної практики 

студентів 

першого 

(бакалаврськог

о) рівня вищої 

освіти денної 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». – 

Х. ФОП 

Леонов ДС. - 

2021. – 39 с. 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня; 

Захист 



 
дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня 

доктора 

економічних 

наук , 08.00.04 

– економіка та 

управління 

підприємствам

и (за видами 

економічної 

діяльності) 

Тема: 

«Управління 

розвитком 

систем 

економічної 

безпеки 

аграрних 

підприємств: 

теорія, 

методологія, 

практика» 

ДД № 008937 

Від 15 жовтня 

2019 року 

12) наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 



 
науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

1. Дуюнова 

Т.В. Функції та 

ефективність 

систем 

економічної 

безпеки в 

менеджменті 

аграрних 

підприємств/ 

Т.В. Дуюнова 

// Актуальні 

проблеми 

іноваційної 

економіки. – 

2019. - № 1. С. 

87-92. 

2. Дуюнова 

Т.В., 

Романашенко 

Марина 

Студент// 

Воєнна безпека 

в Україні.  - 

Сучасні виміри 

національної 

безпеки: 



 
збірник тез 

доповідей та 

наук. Повід. 

Учасників ІІ 

всеукраїнськог

о 

студентського 

форуму. – 

Харків 17 

травня 2019 р. / 

Нац. Юр. унівю 

ім.. Ярослава 

Мудого. 

Харків: Прво . 

– 2019. – 272 

с.С. 49-52. 

3. Дуюнова 

Т.В., 

Романашенко 

Ірина Студент// 

Сучасна 

інформаційна 

безпека в 

Україні. 

Сучасні виміри 

національної 

безпеки: 

збірник тез 

доповідей та 

наук. Повід. 

Учасників ІІ 

всеукраїнськог

о 

студентського 

форуму. – 

Харків 17 



 
травня 2019 р. / 

Нац. Юр. унівю 

ім.. Ярослава 

Мудого. 

Харків: Прво . 

– 2019. – 272 с. 

4. Дуюнова 

Т.В. Щодо 

поняття та 

змісту 

екологічної 

політики 

України// 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Молодь і 

технічний 

прогрес в 

АПК». – 7-8 

травня 2020. 

ХНТУСГ імені 

Петра 

Василенка, 

Харків 

Україна. 

5. Tetiana 

Duiunova 

Modern 

problems of 

improve living 

standards in a 

globalized 

world // for 

participating at 



 
the V1 

International 

Scientific and 

Practical 

Internet – 

Conference 

The Academy 

of Management 

and 

Administration 

in Opole 

(Poland). 

November 25-

26, 2021. 

6. Монографія. 

Economic and 

legal aspects of 

providing 

activities of 

Ukrainian 

enterprises / A. 

Mykytas, T. 

Duyunova, O. 

Sekovoy, S. 

Kalinichenko, 

O. Mandych // 

Innovations in 

sciences: the 

challenges of 

our time 

[monograph]. - 

Accent Graphics 

Communication

s & Publishing, 

2018. - pp. 431-

438.   



 
7. Монографія. 

Legal 

enforcement 

activities: 

competent 

approach / 

Arkadii V. 

Mykytas, 

Tetyana V. 

Duyunova, Oleg 

D. Sekovoy // 

Modem 

innovative and 

information 

technologies in 

the 

development of 

society 

[Monograph]. - 

Katowice 

School of 

Technology, 

2018. -pp. 149-

160. 

14) 

керівництво 

студентом, 

який зайняв 

призове місце 

на I етапі 

Всеукраїнсько

ї студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнськ

ого конкурсу 

студентських 



 
наукових 

робіт), або 

робота у 

складі 

організаційно

го 

комітету/журі 

Всеукраїнсько

ї студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнськ

ого конкурсу 

студентських 

наукових 

робіт), або 

керівництво 

постійно 

діючим 

студентським 

науковим 

гуртком/проб

лемною 

групою; 

Керівництво 

постійно 

діючим 

науковим 

гуртком 

студентів 

«Кримінальне 

право України»  

19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 



 
та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

Харківська 

обласна 

організація 

Союзу юристів 

України, 

посвідчення № 

1468 (з 2021 р.-

2026 р. ) 

 
Основи 

судоустрою та 

організації 

роботи 

правоохороннни

х органів 

Москаленко 

Олена 

Вячеславівна 

Професор Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені Г. С. 

Сковороди, 2000 

рік,  

Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, викладач 

правових 

дисциплін 

Диплом – ХА № 

12014536. 

Доктор 

юридичних наук, 

12.00.05 трудове 

право; право 

соціального 

забезпечення,  

«Принципи 

соціального 

страхування в 

сучасних умовах 

господарювання

», ДД № 002667 

від 21 листопада 

2013 р., 
Міністерство 

освіти і науки 

України. 

Професор 

кафедри 

державно-

правових 

дисциплін та 

міжнародного 

права, 12ПР № 

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): Дарсанія Леван 

Валер'янович , доктор 

філософії (Ризик у 

трудовому праві та праві 

соціального 

забезпечення).05.03.2021,  

 Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ, 081(ДР № 002046); 

Ткаченко Юлія Олегівна, 

доктор філософії (Держава 

та її органи як суб’єкти 

права соціального 

забезпечення)  12.02.2021, 

Національний юридичний 

1.Гуманітарно

-природничий 

університет в 

Сандомирі 

(Республіка 

Польща), 11-

15 червня 

2018 р;  

2.Підвищення 

кваліфікації. 

20-21.04.2017 

р. Інститут 

права та 

післядипломн

ої  освіти 

Міністерства 

юстиції 

України. Тема 

«Практичні 

питання 

реалізації 

38. 1. наявність 

не менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових видань 

України, до 

наукометрични

х баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection: 

. Москаленко 

О.В., 

Лук'янчиков 

О.М.  

Гармонізація 

стандартів 

соціального 

забезпечення в 

Україні з 

Європейською 



 
010316 від  26 

лютого 2015р. 

університет імені Ярослава 

Мудрого,081 (ДР № 

001447); Гагун Андрій 

Анатолійович, доктор 

філософії (Матеріальне 

забезпечення і соціальні 

послуги за 

загальнообов’язковим 

державним соціальним 

страхуванням від нещасного 

випадку на виробництві)  

02.04.2021, Національний 

юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого,081; 

Іванова Наталля Вікторівна, 

доктор філософії (Страховий 

випадок як підстава 

виникнення правовідносин із 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування)  30.06.2021. 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого,081( ДР № 

002684); 
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. Москаленко О.В., 

Лук'янчиков О.М.  

Гармонізація стандартів 

соціального забезпечення 

в Україні з Європейською 

Закону 

України «Про 

державну 

службу»  ( 

реєстраційний 

номер 705 ) 

соціальною 

хартією.  

Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал : 

електронне 

видання. – 2021. 

– Вип. 2.  

2. Olena 

Moskalenko,  

Denys Novikov.  

The principle of 

solidarity in the 

sense of 

exercising the 

right to social 

dialogue in the 

conditions of 

globalization. 

Krakowskie 

Studia 

Małopolskie. 

2020. Vol. 26. 31- 

46 р. 

3. 

О.Москаленко. 

Основні напрями 

вдосконалення 

правового 

регулювання 

житлового 

забезпечення 

поліцейських в 

Україні з 

урахуванням 

зарубіжного 

досвіду. Збірник 

наукових праць 

Харківського 



 
соціальною хартією.  

Юридичний науковий 

електронний журнал : 

електронне видання. – 

2021. – Вип. 2.  

2. Olena Moskalenko,  

Denys Novikov.  The 

principle of solidarity in the 

sense of exercising the right 

to social dialogue in the 

conditions of globalization. 

Krakowskie Studia 

Małopolskie. 2020. Vol. 26. 

31- 46 р. 

3. О.Москаленко. Основні 

напрями вдосконалення 

правового регулювання 

житлового забезпечення 

поліцейських в Україні з 

урахуванням зарубіжного 

досвіду. Збірник наукових 

праць Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С.Сковороди «Право». 

Випуск № 32, 2020р. 
4. Moskalenko O., Novikov D. 

The Level of Scope and 

Content of Teaching Gender-

related Issues at Training 

Lawyers in Ukrainian Higher 

Education Institutions Journal 

of Advanced Research in 

Dynamical and Control 

Systems. 2020. Vol. 12. 07-

Special Issue. P. 390-396. 

національного 

педагогічного 

університету 

імені 

Г.С.Сковороди 

«Право». Випуск 

№ 32, 2020р. 

4. Moskalenko 

O., Novikov D. 

The Level of 

Scope and 

Content of 

Teaching Gender-

related Issues at 

Training Lawyers 

in Ukrainian 

Higher Education 

Institutions 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control Systems. 

2020. Vol. 12. 07-

Special Issue. P. 

390-396. 

5. Oleg M 

Yaroshenko, 

Olena V 

Moskalenkо, 

Andrey M 

Sliusar, Natalya 

M Vapnyarchuk 

Commercial 

secret asan  object 

of labour 

relations: foreign 

and international 

experience.   

Journal of Legal, 



 
5. Oleg M Yaroshenko, 

Olena V Moskalenkо, 

Andrey M Sliusar, Natalya 

M Vapnyarchuk 

Commercial secret asan  

object of labour relations: 

foreign and international 

experience.   Journal of 

Legal, Ethical and 

Regulatory Issues; 

6. Mykola I.Inshyn, Olena 

V.Moskalenko Ensuring 

freedom of laborin Ukraine 

in the context of labor 

emigration Baltic Journal of 

Law & Politics 11:2 

(2018).-P.1–30; 

7. Mykola I.Inshyn, Olena 

V.Moskalenko, Ruslan 

I.Kovalenko, Igor 

V.Dashutin, Olena 

M.Hanechko The 

Employer`s Duty to Provide 

Labor Protection in Ukraine 

Opcion, Ano 35, Especial 

No.23(2019).- P.736-748; 

8. O. Yaroshenko, O. 

Moskalenko, l. Velychko, 

V. Kovrygin Property civil 

law liability and material 

liability of employees for 

damage caused to an 

employer on the basis of 

civil law of Ukraine. The 

Asian International Journal 

of Life Sciences. Asia life 

Ethical and 

Regulatory 

Issues; 

6. Mykola 

I.Inshyn, Olena 

V.Moskalenko 

Ensuring freedom 

of laborin Ukraine 

in the context of 

labor emigration 

Baltic Journal of 

Law & 

Politics 11:2 

(2018).-P.1–30; 

7. Mykola 

I.Inshyn, Olena 

V.Moskalenko, 

Ruslan 

I.Kovalenko, Igor 

V.Dashutin, 

Olena 

M.Hanechko The 

Employer`s Duty 

to Provide Labor 

Protection in 

Ukraine Opcion, 

Ano 35, Especial 

No.23(2019).- 

P.736-748; 

8. O. Yaroshenko, 

O. Moskalenko, l. 

Velychko, V. 

Kovrygin 

Property civil law 

liability and 

material liability 

of employees for 

damage caused to 

an employer on 

the basis of civil 



 
sciences supplement 21(2). 

(2019): 735-748; 

9. Moskalenko O., 

Velychko L., Horodetska I.,  

Shumna L.LEGAL 

REGULATION 

DEVELOPING 

REGIONAL 

INNOVATION 

CLUSTERS  

IN THE FINANCIAL 

SECTOR IN UKRAINE. 

Financial and credit activity: 

  problems of theory and  

practice. 2020. Vol. 1.No 32  

Р. 231-243. 
 

law of Ukraine. 

The Asian 

International 

Journal of Life 

Sciences. Asia 

life sciences 

supplement 21(2). 

(2019): 735-748; 

9. Moskalenko 

O., Velychko L., 

Horodetska I.,  

Shumna 

L.LEGAL 

REGULATION 

DEVELOPING 

REGIONAL 

INNOVATION 

CLUSTERS  

IN THE 

FINANCIAL 

SECTOR IN 

UKRAINE. 

Financial and 

credit activity:   

problems of 

theory and  

practice. 2020. 

Vol. 1.No 32  Р. 

231-243. 

38.3 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): 

1.Москаленко 

О.В. Правове 

забезпечення 

соціального 

захисту 

безробітних в 

Україні  // 

Монографія, Х: 

Юрайт,  2018. –  

191 с. 
2. Москаленко 

О.В., 

Лук’янчиков 

О.М.. Новіков 

Д.О. Право 

соціального 

забезпечення: 

навчальний 

посібник. Харків 

: Юрайт, 2021. 

184 с. 10,69 ум.-

друк.арк./власни

й внесок 3,9 

авт.арк. 

3. Москаленко 

О.В.. 

(О.М.Ярошенко, 

Н.О.Мельничук, 



 
О.Є.Луцуенко, 

О.П.Сорока) 

Актуальні 

теоретичні та 

практичні 

проблеми 

відшкодування 

моральної 

шкоди 

потерпілим 

працівникам від 

нещасних 

випадків на 

виробництві або 

професійних 

захворювань 

Юрайт, 270, 

2021 (власний 

внесок 3,16) 

38.6. - наукове 

керівництво 

(консультуван

ня) здобувача, 

який одержав 

документ про 

присудження 

наукового 

ступеня; 

1. Дарсанія 

Л.В. 

2. Ткаченко 

Ю.О. 

3. Гагун А.А. 

4. Іванова Н.В. 

38.7. - участь в 

атестації 

наукових 

кадрів як 



 
офіційного 

опонента або 

члена 

постійної 

спеціалізовано

ї вченої ради, 

або члена не 

менше трьох 

разових 

спеціалізовани

х вчених рад: 

Спеціалізована 

вчена рада Д 

64.086.03 

Національний 

юридичний 

університет 

імені Ярослава 

Мудрого 2014-

2021; 

 Спеціалізована 

вчена рада Д 

26.001.46 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

2016-2021 

38.8 – 

 виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового 

керівника або 



 
відповідально

го виконавця 

наукової теми 

(проекту), або 

головного 

редактора/чле

на редакційної 

колегії/експер

та 

(рецензента) 

наукового 

видання, 

включеного до 

переліку 

фахових 

видань 

України, або 

іноземного 

наукового 

видання, що 

індексується в 

бібліографічн

их базах: 1. 

Збірник 

наукових праць 

ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди 

«ПРАВО» 

(член 

редакційної 

колегії) станом 

на 2021.;  

2. Фаховий 

науковий 

журнал 

«Соціальне 



 
право» (член 

редакційної 

колегії) станом 

на 2021;  

3. Фаховий 

науковий 

журнал  «Нове 

українське 

право» (член 

редакційної 

колегії) станом 

на 2021;  

38.12.- 

наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних,  

та/або 

консультаційн

их (дорадчих),  

та/або 

науково-

експертних  

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій: 

1.МОСКАЛЕНКО 

О.В., 

ЛУК’ЯНЧИКОВ 

О.М. СУЧАСНИЙ 

СТАН 



 
ГАРМОНІЗАЦІЇ 

СТАНДАРТІВ 

СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В УКРАЇНІ З 

ЄВРОПЕЙСЬКО

Ю 

СОЦІАЛЬНОЮ  

ХАРТІЄЮ.//Мат

еріали ІIІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

присвяченої 

92-річчю з 

дня 

народження 

член-

кореспондент

а НАПрН 

України, 

академіка 

Міжнародної 

кадрової 

академії, 

Заслуженого 

діяча науки 

України, 

доктора 

юридичних 

наук, 

професора 

Процевського 

О.І. 



 
2.Москаленко 

О.В. До 

питання 

проблем 

правового 

регулювання 

соціального 

захисту 

працівників 

поліції в 

Україні.// 

НЮУ імені 

Ярослава 

Мудрого. 

Юридичні 

гарантії 

забезпечення 

прав громадян 

на працю і 

соціальний 

захист. Тези 

доповідей та 

наукових 

повідомлень 

учасників X 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції. 

Х., 9 жовтня 

2020.- C. 448-

452 
3.Москаленко 

О.В. Щодо 



 
значення 

соціального 

забезпечення./

/ Теоретичні 

та практичні 

проблеми 

реалізації 

норм 

трудового 

законодавства 

у системі 

Національної 

поліції : тези 

доповідей 

учасників І 

Всеукраїнсько

го круглого 

столу. (м. 

Кривий Ріг, 20 

березня 2020 

р.) 
4.Москаленко 

О.В. До 

питання про 

метод права 

соціального 

забезпечення./

/ ХНПУ імені 

Г.С.Сковород

и. «Актуальні 

проблеми 

приватного та 

публічного 

права». 



 
Матеріали II 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції  

присвяченої 

91-річчю з 

дня 

народження 

член-

кореспондент

а НАПрН 

України, 

доктора 

юридичних 

наук, 

проф.Процевс

ького О.І. Х., 

27 березня  

2020.- C. 145-

149  
5.Москаленко 

О.В. Щодо 

організаційно-

правових форм 

соціального 

захисту 

безробітних в 

Україні. // 

Актуальні 

проблеми 

трудового 

права та права 

соціального 

забезпечення: 



 
матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції, 

присвяченої 

90-річчю з дня 

народження 

чл.-кор. 

НАПрН 

України, 

академіка 

Міжнародної 

кадрової 

академії, 

Заслуженого 

діяча науки 

України, д-ра 

юрид. наук, 

проф. О.І. 

Процевського 

(Харків, 5 

квітня 2019 

року).- Харків: 

Юрайт, 2019. – 

508 с.; 

38.19.- 

діяльність за 

спеціальністю 

у формі  участі 

у професійних  

та/або 

громадських 

об’єднаннях: 
Член 

Харківської 

обласної 



 
організації 

Союзу юристів 

України України 

(посвідчення № 

1325).; з 2020-

по теперішній 

час 

38.20.- досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю 

не менше 

п'яти років 

(крім 

педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової 

діяльності): 

Фізична особа-

підприємець 

(2697401004; 

01.03.2000р.) 

основний вид 

економічної 

діяльності: 

69.10 

Діяльність у 

сфері права 

  

Кримінальне 

право(Особлив

а частина) 

Право  

ЄС 

Державне 

право 

Шинкарьов 

Юрій 

Вікторович 

професор ХГПУ (нині – 

ХНПУ) імені 

Г.С.Сковороди, 

2002, 

правознавство, 

юрист, 

викладач права 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.08 

«Арешт як вид 

кримінального 

покарання та 

особливості 

Керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю ’12.00.08 

1.Ворона В.С. «Спеціальні 

засади призначення 

Проходження 

стажування на 

кафедрі 

кримінально-

правових 

дисциплін 

ХНУ імені В.Н. 

38.1. 

Наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 



 
зарубіжних 

країн 

Диплом № ХА 

18456718 

правового 

регулювання 

його виконання 

та відбування», 

ДК №041176 

від 14 червня 

2007 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

доцент кафедри 

кримінально-

правових 

дисциплін 

12 ДЦ № 019903 

Міністерство 

освіти  науки 

України 

покарання окремим 

категоріям осіб» кандидат 

юридичних наук 12..00.08; 

2018 рік. Диплом DK 

№046986 

2.Попій Д.С. 

«Призначення покарання 

за сукупністю злочинів в 

кримінальному праві 

України». Кандидат 

юридичних наук .12.00.08. 

2019 рік. Диплом DK 

053323  

3.Попій А.С. 

«Призначення покарання 

за сукупністю злочинів в 

кримінальному праві 

України». Кандидат 

юридичних наук, 12.00.08. 

2020 рік. Диплом DK 

№057942 

4.Єна І.О. «Покарання та 

його призначення за 

злочини проти основ 

національної безпеки 

України» 2021 рік.  

Доктор філософії Диплом 

№ DR002701 Виданий 

Харківським 

національним 

університетом внутрішніх 

справ 

1. наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань 

Каразіна 2020 

рік (180 год.) 

№ 408 

Від 25.05.2020 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

наукометричн

их баз, 

зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection; 

1.Шинкарьов 

Ю.В. 

Порівняльно-

правовий 

аналіз 

спеціальних 

засад 

призначення 

покарання за 

законодавством 

України та 

Федеративної 

Республіки 

Німеччина// Зб. 

наук. праць 

Харківськ. нац. 

пед. ун-ту                                  

імені Г.С. 

Сковороди. 

Сер. Право. Х.: 

Наук. видання. 

Вип. 33. 2021. 

С. 98-104; 

2. Шинкарьов 

Ю.В. Щодо 



 
України: 

1.Шинкарьов Ю.В. 

Порівняльно-правовий 

аналіз спеціальних засад 

призначення покарання за 

законодавством України 

та Федеративної 

Республіки Німеччина// 

Зб. наук. праць Харківськ. 

нац. пед. ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. видання. 

Вип. 33. 2021. С. 98-104; 

2. Шинкарьов Ю.В. Щодо 

виокремлення ознак 

спеціальних засад 

призначення покарання // 

Зб. наук. праць Харківськ. 

нац. пед. ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. видання. 

Вип. 30. 2019. С.99-104; 

3.Шинкарьов Ю.В. 

Спеціальні засади 

призначення покарання за 

Литовськими статутами// 

Зб. наук. праць Харківськ. 

нац. пед. ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. Видання. 

Вип. 29. 2019. С. 80-86; 

4. Шинкарьов Ю.В. 

Спеціальні засади 

призначення покарання у 

Руській правді// Зб. наук. 

праць Харківськ. нац. пед. 

виокремлення 

ознак 

спеціальних 

засад 

призначення 

покарання // Зб. 

наук. праць 

Харківськ. нац. 

пед. ун-ту                                  

імені Г.С. 

Сковороди. 

Сер. Право. Х.: 

Наук. видання. 

Вип. 30. 2019. 

С.99-104; 

3.Шинкарьов 

Ю.В. 

Спеціальні 

засади 

призначення 

покарання за 

Литовськими 

статутами// Зб. 

наук. праць 

Харківськ. нац. 

пед. ун-ту                                  

імені Г.С. 

Сковороди. 

Сер. Право. Х.: 

Наук. Видання. 

Вип. 29. 2019. 

С. 80-86; 

4. Шинкарьов 

Ю.В. 

Спеціальні 

засади 



 
ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. видання.  

Вип. 28.  2018. С. 106-114; 

5.Шинкарьов Ю.В. 

Проблеми правового 

регулювання призначення 

покарання за наявності 

угоди про примирення або 

визнання вини// Зб. наук. 

праць Харківськ. нац. пед. 

ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. видання.  

Вип. 27. 2017. С.112-119 

призначення 

покарання у 

Руській 

правді// Зб. 

наук. праць 

Харківськ. нац. 

пед. ун-ту                                  

імені Г.С. 

Сковороди. 

Сер. Право. Х.: 

Наук. видання.  

Вип. 28.  2018. 

С. 106-114; 

5.Шинкарьов 

Ю.В. 

Проблеми 

правового 

регулювання 

призначення 

покарання за 

наявності 

угоди про 

примирення 

або визнання 

вини// Зб. наук. 

праць 

Харківськ. нац. 

пед. ун-ту                                  

імені Г.С. 

Сковороди. 

Сер. Право. Х.: 

Наук. видання.  

Вип. 27. 2017. 

С.112-119 

38.3. Наявніст

ь 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); 

1.  

Шинкарьов 

Ю.В., Савченко 

О.О. 

Кримінально-

виконавче 

право України 

(Загальна 

частина). 

Навчальний 

посібник. 

Харків, 2017. 

127 с. 

2.  

Шинкарьов 

Ю.В., Корабель 



 
М.Г.,  Савченко 

О.О., Півненко 

Л.В. 

Кримінологія. 

Навчальний 

посібник. 

Харків, 2017. 

130 с. 

3. 

Шинкарьов 

Ю.В., Корабель 

М.Г.  

Конфіскація 

майна як вид 

кримінального 

покарання: 

монографія. 

Харків: Право, 

2018. 176 с. 

4. 

Кримінологія: 

академічний 

курс. За заг. 

ред. проф. 

Літвінова О.М. 

Харків, 

Кондор, 2018. 

588 с. 

38.4.  

Наявність 

виданих 

навчально-

методичних 

посібників/пос

ібників для 

самостійної 



 
роботи 

здобувачів 

вищої освіти 

та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

курсів на 

освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практи

кумів/методич

них 

вказівок/реко

мендацій/ 

робочих 

програм, 

інших 

друкованих 

навчально-

методичних 

праць 

загальною 

кількістю три 

найменування

; 

1.Шинкарьов 

Ю.В. 

Навчально-

методичний 

комплекс з 

курсу 

«Кримінальне 

право України. 



 
Загальна 

частина». 

Харків, 2019. 

144с. 

2. Корабель 

М.Г. 

Методичні 

вимоги щодо 

написання 

курсової 

роботи по 

кафедрі 

кримінально-

правових 

дисциплін. Х.: 

ФОП 

«Тысячникова 

Л.А.», 2018. 

26с. 

3. Шинкарьов 

Ю.В. Корабель 

М.Г. 

Полянський 

А.О. 

Методичні 

рекомендації 

для підготовки 

до державного 

іспиту з 

кримінального 

права. «ФОП 

Тысячникова 

Л.А.». Х.-2019. 

49с. 

 

38.6.  



 
Наукове 

керівництво 

(консультуван

ня) здобувача, 

який одержав 

документ про 

присудження 

наукового 

ступеня; 

1. Ворона В.С.; 

2018 рік 

2.Попій Д.С. 

2019 рік. 

3.Попій А.С. 

2020 рік 

4.Єна І.О. 2021 

рік. 

38.7. Участь в 

атестації 

наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента або 

члена 

постійної 

спеціалізовано

ї вченої ради, 

або члена не 

менше трьох 

разових 

спеціалізовани

х вчених рад; 

1.Букач М.О. 

(Спеціалізован

а вчена рада Д 

64.700.03 



 
Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх 

справ, 2017). 

2.Спірідонов 

М.О. 

(Спеціалізован

а вчена рада Д 

64.700.03 

Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх 

справ, 2017). 

3.Чечин М.Ю. 

(Спеціалізован

а вчена рада К 

64.502.01 у 

Науково-

дослідному 

інституті 

вивчення 

проблем 

злочинності 

імені академіка 

В. В. Сташиса), 

2018 

4. Курафєєв В. 

(Спеціалізован

а вчена рада К 

64.502.01 у 

Науково-

дослідному 

інституті 

вивчення 



 
проблем 

злочинності 

імені академіка 

В. В. Сташиса), 

2018 

5. Танаджі В.Г. 

(Спеціалізован

а вчена рада Д 

64.700.03 

Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх 

справ, 2019). 

6. В’юник М.В. 

«Спеціальні 

види покарань 

за 

кримінальним 

правом 

України» 

(Спеціалізован

а вчена ради Д 

64.086.01 

Національного 

юридичного 

університета 

 імені Ярослава 

Мудрого, 2021) 

7.Федитник 

В.М. 

«Кримінально-

правова 

характеристика 

складної вини» 

(Спеціалізован



 
а вчена рада Д 

64.700.03 

Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх 

справ, 2021); 

Участь 

в атестації 

наукових 

працівників у 

якості члена 

постійної 

спеціалізовано

ї вченої ради 

(Спеціалізован

а Вчена Рада у 

Харківському 

національному 

університеті 

імені В.Н. 

Каразіна К 

64.051.30) 

2020-2021 

роки; 

38.12.  

наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 

науково-



 
експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

1. Шинкарьов 

Ю.В. 

Обмежувальні 

заходи у 

кримінальному 

праві України: 

окремі 

проблеми 

застосування.// 

Злочинність і 

протидія їй в 

умовах 

сингулярності: 

тенденції та 

інновації : зб. 

тез доп. наук.-

практ. конф., 

присвяч. 

пам’яті члена 

Правління 

Кримінологічн

ої асоціації 

України, 

професора 

Тетяни 

Андріївни 

Денисової (м. 



 
Харків, 16 квіт. 

2021 р.) / МВС 

України, 

Харків. нац. 

ун-т внутр. 

справ, 

Кримінол. 

асоц. України. 

– Харків : 

ХНУВС, 2021 

279-281 

2.Шинкарьов 

Ю.В. Щодо 

класифікації 

спеціальних 

засад 

призначення 

покарання. // 

Розбудова 

правової 

держави в 

Україні: реалії і 

перспективи: 

матер. Між 

нар. Наук.-

практ. конфер. 

(м.Одеса, 29 

травня 2020 

року). Одеса: 

Видавн. дім 

«Гельветика», 

2020 С.186-189. 

3.Шинкарьов 

Ю.В. Місце 

спеціальних 

засад 



 
призначення 

покарання у 

механізмі його 

диференціації// 

Концептуальні 

засади нової 

редакції 

Кримінального 

кодексу 

України : 

матеріали 

міжнар. наук. 

конф., м. 

Харків, 17–19 

жовт. 2019 р. / 

редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. 

ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. 

Баулін та ін.  

Харків : Право, 

2019. С. 333-

336. 

4.Шинкарьов 

Ю.В. Щодо 

теоретичної 

обґрунтованост

і виокремлення 

субінституту 

спеціальних 

засад 

призначення 

покарання. 

Кримінально-

правове 

регулювання та 



 
забезпечення 

його 

ефективності: 

міжнар. наук.-

практ. конф., 

м.Харків, 18-19 

жовт. 2018р. 

/редкол.: 

В.Я.Тацій 

(голов.ред.), 

В.І.Борисов 

(заст. голов. 

ред.) та ін.. – 

Харків: Право, 

2018. С. 378-

381 

5.Шинкарьов 

Ю.В. Щодо 

ролі 

спеціальних 

засад 

призначення 

покарання у 

діяльності з 

протидії 

злочинності // 

Актуальні 

питання 

протидії 

злочинності в 

сучасних 

умовах: 

вітчизняний та 

зарубіжний 

досвід: матер. 

ІІ Міжнар. 



 
наук.-практ. 

конф. 

(м.Дніпро, 15 

бер. 2018 р.). – 

Дніпро: 

Дніпроп. держ. 

ун-т внутр.. 

справ, 2018. - 

С.367-369; 

6. Тютюгін В.І., 

Шинкарьов 

Ю.В. Арешт. 

Велика 

юридична 

енциклопедія у 

20ти т.: т. 17 

«Кримінальне 

право». Харків 

«Право», 2017. 

С. 16-17. 

38.13 

Проведення 

навчальних 

занять із 

спеціальних 

дисциплін 

іноземною 

мовою (крім 

дисциплін 

мовної 

підготовки) в 

обсязі не 

менше 50 

аудиторних 

годин на 

навчальний 



 
рік; 

Кримінальне 

право, Право 

Європейського 

Союзу, 

Кримінальний 

процес (Заг. 

Обсяг 150 

годин) за 2021 

рік 

 

 

 

 

Державне 

право 

зарубіжних 

країн 

 

 

 

 

 

 

Шинкарьов 

Юрій 

Вікторович 

професор ХГПУ (нині – 

ХНПУ) імені 

Г.С.Сковороди, 

2002, 

правознавство, 

юрист, 

викладач права 

Диплом № 

ХА18456718 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.08 

«Арешт як вид 

кримінального 

покарання та 

особливості 

правового 

регулювання 

його виконання 

та відбування», 

ДК №041176 

від 14 червня 

2007 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

доцент кафедри 

кримінально-

правових 

дисциплін 

3.Шинкарьов Ю.В. 

Спеціальні засади 

призначення покарання за 

Литовськими статутами// 

Зб. наук. праць Харківськ. 

нац. пед. ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. Видання. 

Вип. 29. 2019. С. 80-86; 

 

 Див. вище 



 
12 ДЦ № 019903 

Міністерство 

освіти  науки 

України 

Право 

Європейського 

Союзу 

 

Шинкарьов 

Юрій 

Вікторович 

професор ХГПУ (нині – 

ХНПУ) імені 

Г.С.Сковороди, 

2002, 

правознавство, 

юрист, 

викладач права 

Диплом № 

ХА18456718 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.08 

«Арешт як вид 

кримінального 

покарання та 

особливості 

правового 

регулювання 

його виконання 

та відбування», 

ДК №041176 

від 14 червня 

2007 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

доцент кафедри 

кримінально-

правових 

дисциплін 

12 ДЦ № 019903 

Міністерство 

освіти  науки 

України 

1.Шинкарьов Ю.В. 

Порівняльно-правовий 

аналіз спеціальних засад 

призначення покарання за 

законодавством України 

та Федеративної 

Республіки Німеччина// 

Зб. наук. праць Харківськ. 

нац. пед. ун-ту                                  

імені Г.С. Сковороди. Сер. 

Право. Х.: Наук. видання. 

Вип. 33. 2021. С. 98-104; 

 

 Див. вище 

Цивільне 

право 

Договірне 

право 

Сімейне право 

Корпоративне 

право 

Топоркова 

Марина 

Миколаївна 

Доцент Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені Г. С. 

Сковороди, 

2003 рік,  

Кандидат  

юридичних наук, 

12.00.03 

цивільне право і 

цивільний 

процес; сімейне 

право; 

Наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань України, 

до національних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

1. EDERA 

«Європейський 

механізм 

захисту прав 

людини» 

Сертифікат від 

18.02.2018 р. 

1) наявність 

не менше 

п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 



 
Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, 

викладач 

правових 

дисциплін 

Диплом –  

ХА № 

21575376. 

міжнародне 

приватне право,  

«Цивільно-

правове 

регулювання 

відносин 

постачання 

побутового 

споживача 

тепловою 

енергією»,  

ДК № 013990 від 

31 травня 2013 

року, 

Міністерство 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України. 

Доцент кафедри 

правознавства, 

12ДЦ № 042157 

від 28 квітня 

2015 року, 

Міністерство 

освіти і науки, 

рішення 

Атестаційної 

колегії від 28 

квітня протокол 

№ 2/02-D 

протягом останніх п’яти 

років): 

1. Топоркова М. М. 

Правова природа договору 

газопостачання 

побутовому споживачу / 

М. М. Топоркова // 

Юридичний науковий 

електронний журнал. – 

2018. – № 2. – С. 77 –80. 

(0,55 ум.-

друк.арк./власний внесок 

0,55 авт.арк.  (фахове, кат. 

Б) 

2. Toporkova M., Zhukova 

A., Fedotova E. Heritage of 

financial crimes – law 

balance between financial 

losses and state force: the 

UK experience // Журнал 

«Legea și viața» («Закон и 

Жизнь»). – №3/3. – 2019. – 

126 с. – C. 103-107.  

(0,6 ум.-друк.арк./власний 

внесок 0,3 авт.арк.  

(фахове, кат. Б) 

3. Топоркова М. М., 

Білоус О. О. Правове 

регулювання нетипових 

видів зайнятості / М. М. 

Топоркова, О. О. Білоус // 

Юридичний науковий 

електронний журнал. – 

2019. – № 3. – С. 122 –125. 

(0,5 ум.-друк.арк./власний 

внесок 0,25 авт.арк.  

2. Підвищення 

кваліфікації 

ХДУХТ, 

Довідка № 1 

від 08.01.2019 

р. (фах: 

«юридичні 

науки», 4 

кредитів ECTS, 

120 годин) 

3. Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації 

(вебінар) на 

тему: «Онлайн 

навчання як 

нетрадиційна 

форма сучасної 

освіти на 

прикладі 

платформи 

Moodle» 09 – 

16 листопада 

2020 року м. 

Люблін 

(Республіка 

Польща) 

Сертифікат ES 

№ 2526/2020 

від 16.11.2020 

р. 

(фах: 

«педагогічні 

науки», 1,5 

кредити ECTS, 

45 годин) 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

наукометричн

их баз, 

зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection: 

1. Топоркова 

М. М. Правова 

природа 

договору 

газопостачання 

побутовому 

споживачу / М. 

М. Топоркова // 

Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал. – 2018. 

– № 2. – С. 77 –

80. 0,55 ум.-

друк.арк./власн

ий внесок 0,55 

авт.арк.  

(фахове, кат. Б) 

2. Toporkova 

M., Zhukova A., 

Fedotova E. 

Heritage of 

financial crimes 

– law balance 

between 



 
(фахове, кат. Б) 

4. Svidlo K., Zaparenko A., 

Toporkova M., Gutorov O. 

Development potential of 

gastronomic tourism in 

Ukraine and in the world / 

K. Svidlo, A. Zaparenko, M. 

Toporkova, O. Gutorov // 

Ukraine and the World: the 

Tourism System : collective 

monograph ; in edition A. 

Mazaraki. – Prague : 

Nemoros, 2019. – P. 126–

132. (0,3 ум.-

друк.арк./власний внесок 

0,1 авт.арк.  (фахове, кат. 

Б) 

5. Toporkova M., Fedotova 

E., Zhukova A. 

Neoliberalism philosophy in 

legal regulation and human 

rights policy as direction to 

handle with social 

inequality in company’s 

purpose // / Міжнародний 

науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: 

«Юридичні науки». – 

2021. – 3. (0,7 ум.-

друк.арк./власний внесок 

0,4 авт.арк.  (фахове, кат. 

Б) 

 

 financial losses 

and state force: 

the UK 

experience // 

Журнал «Legea 

și viața» 

(«Закон и 

Жизнь»). – 

№3/3. – 2019. – 

126 с. – C. 103-

107.  

0,6 ум.-

друк.арк./власн

ий внесок 0,3 

авт.арк.  

(фахове, кат. Б) 

3. Топоркова 

М. М., Білоус 

О. О. Правове 

регулювання 

нетипових 

видів 

зайнятості / М. 

М. Топоркова, 

О. О. Білоус // 

Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал. – 2019. 

– № 3. – С. 122 

–125. 

4. Svidlo K., 

Zaparenko A., 

Toporkova M., 

Gutorov O. 

Development 



 
potential of 

gastronomic 

tourism in 

Ukraine and in 

the world / K. 

Svidlo, A. 

Zaparenko, M. 

Toporkova, O. 

Gutorov // 

Ukraine and the 

World: the 

Tourism System 

: collective 

monograph ; in 

edition A. 

Mazaraki. – 

Prague : 

Nemoros, 2019. 

– P. 126–132. 

5. Toporkova 

M., Fedotova E., 

Zhukova A. 

Neoliberalism 

philosophy in 

legal regulation 

and human 

rights policy as 

direction to 

handle with 

social inequality 

in company’s 

purpose // / 

Міжнародний 

науковий 

журнал 

«Інтернаука». 



 
Серія: 

«Юридичні 

науки». – 2021. 

– 3. 

 

10) участь у 

міжнародних 

наукових 

та/або освітніх 

проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність 

звання “суддя 

міжнародної 

категорії”: 

Участь у 

науковому 

дослідженні 

«Ціннісні 

орієнтири 

українського 

студентства» 

як організатор 

Фокус-груп 

(Сертифікат 

учасника 

міжнародного 

проєкту 

ERASMUS+ 

620395-EPP-1-

2020-1-UA-

EPPJMO-

SUPPA EU-EaP 

FUTURE 



 
AVENUES: 

BOOSTING 

JOINT 

INITIATIVES 

OF 

ACADEMIA 

AND CIVIL 

SOCIETY IN 

UKRAINE) 

Травень 2020-

2021р. 

12) наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій: 

1. Топоркова 

М. М. 

Державно-

правове 

регулювання 

розвитку 



 
туристичної 

діяльності / М. 

М. Топоркова // 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції, 

присвяченої 

10—річчю 

кафедри 

туристичного 

бізнесу ХТЕІ 

КНТЕУ 

«Туристичні 

тренди – 2017 : 

інновації, 

бренди, 

дестинації»/ 

Гол. ред.. К.Д. 

Гурова, ред.. 

колегія. 

Олійник Н. Ю. 

та інші. – 

Харків: 

«Цифра-

Принт», 2017. – 

С. 216–219. 

2. Топоркова 

М. М. 

Державно-

правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності / М. 

М. Топоркова // 



 
Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«Сучасні 

тенденції та 

інноваційні 

напрями 

розвитку 

туристичних 

дестинацій» / 

Гол. ред.. К.Д. 

Гурова, ред.. 

колегія. 

Олійник Н.Ю., 

Яковчук О. В. 

та ін. – Харків: 

«Цифра-

Принт», 2019. – 

С. 220–222. 

3. Топоркова 

М. М., Гібкін 

К. Р. Правове 

регулювання 

закладів 

ресторанного 

господарства / 

М. М. 

Топоркова, К. 

Р. Гібкін // 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 



 
«Розвиток 

особистості у 

сучасному 

соціокультурно

му, 

інформаційном

у та освітньому 

просторі: 

психологічний 

та 

філологічний 

аспекти» – 

Харківський 

торговельно-

економічний 

інститут 

КНТЕУ. – 

Харків : ТОВ 

«В СПРАВІ», 

2020. – С. 170–

173 

4. Топоркова 

М. М. 

Філософські 

основи 

регулювання 

умов праці / М. 

М. Топоркова // 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«Розвиток 

особистості у 

сучасному 



 
соціокультурно

му, 

інформаційном

у та освітньому 

просторі: 

психологічний 

та 

філологічний 

аспекти» – 

Харківський 

торговельно-

економічний 

інститут 

КНТЕУ. – 

Харків : ТОВ 

«В СПРАВІ», 

2020. – С. 173–

174 

5. Топоркова 

М. М. Суб’єкти 

договору про 

надання 

туристичних 

послуг / М. М. 

Топоркова //  

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

«Регіональні 

особливості 

розвитку 

невиробничої 

сфери в умовах 



 
кризи» – 

Харків, 25 

листопада 2021 

р. : Харків : 

УІПА, ХТЕІ 

УІПА, 2021. – 

С. 74-76 

6. Топоркова 

М. М. Загальна 

характеристика 

договору про 

надання 

туристичних 

послуг/ М. М. 

Топоркова //  

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

«Наукові 

дослідження та 

інновації в 

галузі 

суспільно-

гуманітарних 

наук» – 

м. Мелітополь, 

24 листопада 

2021 р. / 

ТДАТУ: ред. 

кол. 

Ломейко О. П., 

Єременко О.А., 

Михайлов В. В 



 
[та ін.]. 

Частина 1. 

Мелітополь : 

ТДАТУ, 2021. 

– С. 556-559 

 

19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

1. Громадська 

організація 

«Центр 

правозахисної 

та 

просвітницької 

діяльності 

«Бона Фідес» 

Посвідчення 

№ 10 (з 

протокол № 1 

від 17.05.2019 

р.) 

2. Харківська 

обласна 

організація 

Союзу юристів 

України, 

посвідчення № 

1473 ( з 2021-

2026 р.) 

 



 
 

Фінансове 

право 

Податкове 

право 

Банківське 

право 

Глущенко 

Світлана 

Ігорівна 

Доцент Харківський 

інститут 

управління, 

2001 рік, Облік 

та аудит, 

кваліфікація – 

економіст-

бухгалтер, 

Диплом ХА 

№14991413,  

 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені Г. С. 

Сковороди, 

2007 рік,  

Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, 

Диплом – ДСК 

№113886. 

Кандидат  

економічних 

наук, 08.00.04 

Економіка та 

управління 

підприємствами  

(за видами 

економічної 

діяльності), ДК 

№ 060785 від 29 

червня 2021 

року, 

Міністерство 

освіти і науки 

України. 

Наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань України, 

до  національних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років): 

1)Глущенко С.І. 

Антикризове управління 

на аграрних 

підприємствах в умовах 

реструктуризації. Вісник 

Харківського 

національного технічного 

університету сільського 

господарства: Економічні 

науки. – Харків: ХНТУСГ, 

2020. Вип.210. С. 191-199.  

2)Глущенко С.І., 

Рижикова Н.І., Бірченко 

Н.О. Правові основи 

державного регулювання 

інвестиційної діяльності. 

Український журнал 

прикладної економіки. – 

2020. – Том 5. - № 3 – С. 

82-91.  

3)Глущенко С.І., Дуднік 

О.В., Невмержицький 

В.М. Особливості 

інтеграційної взаємодії 

суб’єктів аграрного ринку. 

Актуальні проблеми 

  1) наявність 

не менше 

п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

наукометричн

их баз, 

зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection: 

 1)Глущенко 

С.І. 

Антикризове 

управління на 

аграрних 

підприємствах 

в умовах 

реструктуризац

ії. Вісник 

Харківського 

національного 

технічного 

університету 

сільського 

господарства: 

Економічні 

науки. – 



 
інноваційної економіки. 

2020. № 3. С. 42-47.  

4)Глущенко С.І. Сучасні 

механізми  

реструктуризації аграрних 

підприємств в системі 

інтеграційних відносин. 

Український журнал 

прикладної економіки. – 

2020 – Том. 5. - № 4. – С. 

163-169.  

5)Глущенко С.І. Сутність 

та принципи 

реструктуризації в системі 

інтеграційних відносин 

аграрних підприємств. 

Slovak international 

scientific journal. 2021. № 

50. С. 35-39.  

 

Харків: 

ХНТУСГ, 2020. 

Вип.210. С. 

191-199.  

2) Глущенко 

С.І., Рижикова 

Н.І., Бірченко 

Н.О. Правові 

основи 

державного 

регулювання 

інвестиційної 

діяльності. 

Український 

журнал 

прикладної 

економіки. – 

2020. – Том 5. - 

№ 3 – С. 82-91.  

3) Глущенко 

С.І., Дуднік 

О.В., 

Невмержицьки

й В.М. 

Особливості 

інтеграційної 

взаємодії 

суб’єктів 

аграрного 

ринку. 

Актуальні 

проблеми 

інноваційної 

економіки. 

2020. № 3. С. 

42-47.  



 
4)Глущенко 

С.І. Сучасні 

механізми  

реструктуризац

ії аграрних 

підприємств в 

системі 

інтеграційних 

відносин. 

Український 

журнал 

прикладної 

економіки. – 

2020 – Том. 5. - 

№ 4. – С. 163-

169.  

5) Глущенко 

С.І. Сутність та 

принципи 

реструктуризац

ії в системі 

інтеграційних 

відносин 

аграрних 

підприємств. 

Slovak 

international 

scientific 

journal. 2021. 

№ 50. С. 35-39.  

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня; 



 

Кандидат 

економічних 

наук, 08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствам

и (за видами 

економічної 

діяльності ), 

2021 р.) ДК № 

060785 від 29 

червня 2021 

року 

12) наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

1) Глущенко 

С.І. 

Особливості 



 
реструктуризац

ії суб’єктів 

господарських 

відносин в 

аграрному 

секторі 

економіки 

України. 

Ринкова 

трансформація 

економіки: 

стан, проблеми, 

перспективи: 

матеріали VIII 

Міжнародної 

науково 

практичної 

конференції (07 

квітня 2017 р.) 

– Харків: 

ХНТУСГ, 2017. 

– С.312-314.  

2) Глущенко 

С.І. 

Оцінювання 

економічних 

наслідків 

інтеграційних 

процесів за 

участю 

аграрних 

підприємств. 

Матеріали 

круглого столу 

«Економічні 

детермінації 



 
розвитку 

сільськогоспод

арських 

підприємств 

України».  – 

Харків: 

ХНТУСГ. – 

2018. – С.91-94.  

3) Глущенко 

С.І. Склад та 

функціонуванн

я інструментів 

реструктуризац

ії аграрних 

підприємств в 

системі  

агропромислов

ої  інтеграції. 

Матеріали 

Другої 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Управління 

розвитком 

соціально-

економічних 

систем». 

Харків: 

ХНТУСГ, 2019. 

– С. 135-137. 

4. Svitlana 

Hlushchenko 

Modern 

problems of 



 
improve living 

standards in a 

globalized 

world \\ for 

participating at 

the V1 

International 

Scientific and 

Practical 

Internet – 

Conference 

The Academy 

of Management 

and 

Administration 

in Opole 

(Poland). 

November 25-

26, 2021. 

5. Глущенко 

С.І. 

Необхідність 

емпатії при 

спілкуванні 

адвоката з 

клієнтом // ІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Адвокатура 

України : 

сучасний стан 

та перспективи 

розвитку» 16 

грудня 2021 р. 



 
м. Харків.- С. 

31-36. 

 

19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднання;  

Рада адвокатів 

України  

Свідоцтво – ДН 

№ 6032 від 28 

квітня 2021 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільний 

процес 

Адвокатура 

України  

Юридична 

деонтологія 

Микитюк 

Василь 

Олександрови

ч 

Доцент Харківський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Г. С. 

Сковороди, 

1999 рік,  

Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, 

Кандидат  

педагогічних 

наук, загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки 

спеціальність 

13.00.01 ,  

Тема : 

«Формування 

 

1. Denys O. Novikov, Oleh 

M. Lukianchykov, Vasyl O. 

Mykytyuk. The impact of a 

salary level and the legal 

mechanism for its regulation 

on the work efficiency of 

health care workers. 

Wiadomości Lekarskie, 

VOLUME LXXIII, ISSUE 

Науково-

педагогічне 

стажування 

Науковий 

проект ОБСЄ 

«Допомога 

правничим 

школам у 

просуванні 

прав людини». 

1) наявність 

не менше 

п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових 



 
викладач 

правових 

дисциплін 

Диплом – ХА 

№11027953. 

професійно-

педагогічної 

майстерності 

викладачів 

вищих освітніх 

закладів 

Слобожанщини 

другої половини 

ХІХ – початку 

ХХ століття», 

ДК № 026643 від 

15 грудня 2004 

року. Вища 

атестаційна 

комісія України. 

Доцент кафедри 

цивільного і 

трудового права 

ДЦ № 010447 17 

лютого 2005 

року 

12 PART 2, DECEMBER 

2020. P. 2821-2826. 0,8 

ум.-друк.арк./власний 

внесок 0,42 авт.арк. 

(Scopus) 

 

2. В.О. Микитюк Страхові 

відносини як необхідний 

елемент функціонування 

суспільства, 

Прикарпатський 

юридичний вісник, 

№3(32), 2020, 16-20  

http://www.pjv.nuoua.od.ua/

v3_2020/2.pdf 

 

3. Микитюк С.О., 

Микитюк В.О. Правове 

регулювання 

психологічного 

аспекту умов праці // 

Науковий журнал «Право 

і суспільство», м. Дніпро. 

№ 

6-2 ч. 2, 2020, С. 22-29 

http://pravoisuspilstvo.org.u

a/index.php/archiv?id=158 

 

4. Микитюк С.О., 

Микитюк В.О. 

Продуктивна зайнятість і 

продуктивність 

праці як умови реалізації 

концепції гідної праці // 

Вісник КПІ, «Київський 

політехнічний інститут». 

2017р., 

Сертифікат № 

50, 2017 р. 

98 годин 

Стажування 

для отримання 

особою 

свідоцтва про 

право на 

заняття 

адвокатською 

діяльністю, 

2019р., 550 

годин 

свідоцтво ДН 

№ 5426 від 

27.03.2019р. 

  

Підвищення 

кваліфікації 

адвоката 2019р. 

Сертифікат від 

12.12.2019р. 

1,5 кредиту 

  

Підвищення 

кваліфікації 

адвоката 2020р. 

Сертифікат від 

18.09.2020р. 

1,5 кредиту 

  

Підвищення 

кваліфікації 

адвоката 2021р. 

Сертифікат від 

видань 

України, до 

наукометричн

их баз, 

зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection; 

 

1. Denys O. 

Novikov, Oleh 

M. 

Lukianchykov, 

Vasyl O. 

Mykytyuk. The 

impact of a 

salary level and 

the legal 

mechanism for 

its regulation on 

the work 

efficiency of 

health care 

workers. 

Wiadomości 

Lekarskie, 

VOLUME 

LXXIII, ISSUE 

12 PART 2, 

DECEMBER 

2020. P. 2821-

2826. 0,8 ум.-

друк.арк./власн

ий внесок 0,42 

авт.арк. 

(Scopus) 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2020/2.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2020/2.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=158
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=158


 
Політологія. Соціологія. 

Право. Київ, 2021. С. 151-

155 

 

5.  

Микитюк С.О., Микитюк 

В.О Діяльність колегій як 

запорука виникнення 

страхових відносин у 

Стародавньому Римі. 

Збірник наукових праць 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету ім. Г.С. 

Сковороди «ПРАВО». – 

Вип.29. – 2019. 

24.06.2021р. 

1,5 кредиту 

  

«Академічна 

доброчесність 

в університеті» 

Сертифікат № 

051038 від 

25.03.2021р. 0,1 

кредиу 

 

 

2. В.О. 

Микитюк 

Страхові 

відносини як 

необхідний 

елемент 

функціонуванн

я суспільства, 

Прикарпатськи

й юридичний 

вісник, №3(32), 

2020, 16-20  

http://www.pjv.

nuoua.od.ua/v3_

2020/2.pdf 

 

3. Микитюк 

С.О., Микитюк 

В.О. Правове 

регулювання 

психологічного 

аспекту умов 

праці // 

Науковий 

журнал «Право 

і суспільство», 

м. Дніпро. № 

6-2 ч. 2, 2020, 

С. 22-29 

http://pravoisusp

ilstvo.org.ua/ind

ex.php/archiv?id

=158 

 

4. Микитюк 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2020/2.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2020/2.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2020/2.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=158
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=158
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=158
http://pravoisuspilstvo.org.ua/index.php/archiv?id=158


 
С.О., Микитюк 

В.О. 

Продуктивна 

зайнятість і 

продуктивність 

праці як умови 

реалізації 

концепції 

гідної праці // 

Вісник КПІ, 

«Київський 

політехнічний 

інститут». 

Політологія. 

Соціологія. 

Право. Київ, 

2021. С. 151-

155 

 

5.  

Микитюк С.О., 

Микитюк В.О 

Діяльність 

колегій як 

запорука 

виникнення 

страхових 

відносин у 

Стародавньому 

Римі. Збірник 

наукових праць 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету 

ім. Г.С. 



 
Сковороди 

«ПРАВО». – 

Вип.29. – 2019. 

 

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); 

 

1.Микитюк 

В.О., Микитюк 

С.О. та інші 

Проблеми 

публічного та 

приватного 

права: 

колективна 

монографія. За 



 
заг. ред. 

Н.В.Мішиної, 

укр. Львів-

Торунь: Ліга-

Прес, 29,6 

др.ар., 2021 , 

власний внесок 

1,6 д.а. 

 

2. Микитюк 

В.О., Микитюк 

С.О. Історія 

держави і права 

зарубіжних 

країн.Дистанці

йний курс. 

Навчальний 

посібник: 

Видавництво 

МОНОГРАФ 

ФОП Іванченко 

І.С. Харків, 

2017. 196 с. 

 

4) наявність 

виданих 

навчально-

методичних 

посібників/пос

ібників для 

самостійної 

роботи 

здобувачів 

вищої освіти 

та 

дистанційного 



 
навчання, 

електронних 

курсів на 

освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практи

кумів/методич

них 

вказівок/реко

мендацій/ 

робочих 

програм, 

інших 

друкованих 

навчально-

методичних 

праць 

загальною 

кількістю три 

найменування

; 

1. Микитюк 

В.О., Микитюк 

С.О., 

Циркуненко 

О.В. 

Практикум. 

Страхове 

право. Частина 

1: суд. Харків-

2017, ФО-П 

Івченко 

2. Микитюк 

В.О. Страхове 



 
право. 

Конспект 

лекцій. ФО-П 

Івченко Харків-

2017 

3. Микитюк 

В.О. Страхове 

право. 

Конспект 

лекцій. ФО-П 

Івченко Харків-

2017 

 

4. Навчально-

методичний 

посібник 

Безпека 

існування 

людини в 

навколишньом

у середовищі. 

Модуль 1. 

Цивільний 

захист для 

студентів 

педагогічних 

закладів вищої 

освіти 

[Електронний 

ресурс] / 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені 

Г.С.Сковороди, 



 
наукова 

бібліотека: 

укладачі 

Бережна С.В., 

Васильєва 

М.В., Микитюк 

В.О., Микитюк 

С.О. – Харків: 

ХНПУ, 2021. – 

185 

 

10) участь у 

міжнародних 

наукових 

та/або освітніх 

проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність 

звання “суддя 

міжнародної 

категорії” 

 

Науковий 

проект ОБСЄ 

«Допомога 

правничим 

школам у 

просуванні 

прав людини». 

2017р., 

Сертифікат № 

50, 2017р. 

 

12) наявність 



 
апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

 

1. 

В.О. Микитюк, 

С.О. Микитюк 

Зміст правової 

освіти у процесі 

сучасних 

освітніх 

перетворень. X 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

методики 

навчання історії, 

правознавства 

https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin


 
та 

суспільствознав

чих дисциплін», 

Київ -2018. 

 

2. Микитюк 

С.О., Микитюк 

В.О Діяльність 

колегій як 

запорука 

виникнення 

страхових 

відносин у 

Стародавньому 

Римі. Збірник 

наукових праць 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету 

ім. Г.С. 

Сковороди 

«ПРАВО». – 

Вип.29. – 2019. 

 

3. Микитюк 

С.О. Микитюк 

В.О. Право на 

достатнє житло 

як міра 

добробуту 

громадян. 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin
https://www.cuspu.edu.ua/en/announcements/8262-x-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-metodyky-navchannia-istorii-pravoznavstva-ta-suspilstvoznavchykh-dystsyplin


 
конференції 

"Актуальні 

дослідження 

правової та 

історичної 

науки".- 

Тернопіль.- 4 

квітня 2019.   

 

4. Микитюк 

С.О., Микитюк 

В.О. 

Формування 

громадянської 

компетентності 

в умовах 

модернізації 

сучасної 

системи освіти. 

Наука та освіта 

в дослідженнях 

молодих 

учених 

[Електронне 

видання]. 

Матеріали 

науково-

практичної 

конференції 

для студентів, 

аспірантів, 

докторантів, 

молодих 

учених. Харків. 

ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди, 



 
2020. 427 с. 

 

5. Микитюк 

В.О   

Міжнародно-

правовий 

аспект поняття 

«мобінг» в 

умовах 

реформування 

українського 

трудового 

законодавства. 

Актуальні 

проблеми 

приватного та 

публічного 

права : 

матеріали ІІІ 

Міжнародної 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

присвяченої 

92-річчю з дня 

народження 

член-

кореспондента 

НАПрН 

України, 

академіка 

Міжнародної 

кадрової 

академії, 

Заслуженого 



 
діяча науки 

України, 

доктора 

юридичних 

наук, 

професора 

Процевського 

О.І. (2 квітня 

2021 року). – 

Харків, 2021. 

С. 138-141 

 

19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

Асоціація 

правників 

України з 01 

жовтня 2018 

року 

 

Адвокатське 

об’єднання 

«Мазепа та 

партнери»  

2019 р. – по 

сьогодні  

Адвокатське 

об’єднання 

«Легаліст» 

2020-по 



 
сьогодні  

 

Рада адвокатів 

України  

Посвідчення № 

5426 від 

27.03.2019 року 

 

20) досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю 

не менше 

п’яти років 

(крім 

педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової 

діяльності). 

 

Представництв

о інтересів в 

судах з 2015р. 

по теперішній 

час 

https://court.gov

.ua/fair/ 

 

Кримінальний 

процес 

України  

Основи 

судоустрою та 

організації 

роботи 

Півненко 

Людмила 

Володимирівн

а 

Старший 

викладач 

Національна 

юридична 

академія 

України 

нац. Ярослава 

Мудрого, 2002 

рік. 

 1. L.Pivnenko, M. 

Ievlanov, N. Serdiuk, A. 

Feshchenko, T. Duiunova, 

M. Kiriienko, L. I. 

Cherepnov, V. Dyakonov. 

Improving the 

mathematical model of  

Харківський 

університет 

Свідоцтво від 

15.02.2021 

року № 25/21. 

Підвищення 

кваліфікації з 

3) наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) 



 
правоохоронни

х органів 

України 

Конституційне 

право України 

Право 

інтелектуально

ї власності 

Спеціальність: 

правознавство 

кваліфікація:  

юрист.  

Диплом  ХА № 

17379782 

 

change in the body state  

of an employee. Eastern-

European Jour-nal of 

Enterprise Tech-nologies, 

№ 1/10 (103) 2020. 

(Scopus) 

2. Півненко Л.В. 

Забезпечення права на 

захист у кримінальному 

провадженні та гарантії 

його реалізації // Збірник 

наукових праць ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

«Право»  . – 2021. - №  

34 С.  153-158. 

3. Півненко Л.В., 

Дуюнова Т.В. 

Конституційно- 

правовий зміст 

презумпції 

невинуватості  «Нове 

українське право». – 

2021. - № 6. С. 36-39.   

4. Півненко Л.В. 

Особливості 

пред’явлення особи для 

впізнання за 

функціональними 

ознаками//Часопис 

Київського Університету 

права // Український  

науково-теоретичний 

часопис. – 2018 \ 1. 220-

224. 

 

14.12.2020 

року по 15.02. 

2021 року без 

відриву від 

навчального 

процесу на 

кафедрі 

кримінально-

правових 

дисциплін та 

адміністративн

ого права 

Харківського 

Університету. 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

програми 180 

академічних 

годин. 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

міжнародний 

фонд 

Відродження 

ГО 

«Прометеус». 

Сертифікат від 

08.12.2020 

року. Тема: 

«Протидія та 

попередження 

боулінгу  

(цькуванню) в 

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); 

1. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В. 

Кримінальний 

процес 

України:  

навчально-

методичний 

посібник для 

підготовки до 

практичних 

занять та 

самостійної 

роботи 

студентів. – 

Х.ФОП Леонов  

ДС. -  2017. – 

362 с. 

2. Шинкарьов 

Ю.В., Корабель 



 
закладах 

освіти». 

Кількість 

годин 80  

годин (2,6 

кредитів 

ЄКТС). 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

міжнародний 

фонд 

Відродження 

ГО 

«Прометеус». 

Сертифікат від 

08.12.2020 

року. Тема: 

«Освітні 

інструменти 

критичного 

мислення». 

Кількість 

годин 60  

годин (2 

кредити 

ЄКТС). 

 

 

М.Г.,  Савченко 

О.О., Півненко 

Л.В. 

Кримінологія. 

Навчальний 

посібник. 

Харків, 2017. 

130 с. 

 

4) наявність 

виданих 

навчально-

методичних 

посібників/пос

ібників для 

самостійної 

роботи 

здобувачів 

вищої освіти 

та  

дистанційного  

навчання, 

електронних 

курсів на 

освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практи

кумів/методич

них 

вказівок/реко

мендацій/ 

робочих 

програм, 

інших 



 
друкованих 

навчально-

методичних 

праць 

загальною 

кількістю три 

найменування 

1. Півненко Л. 

В. 

Кримінальний 

процес 

України: 

Методичні 

вказівки  та 

завдання до 

практичних 

(семінарських) 

занять та 

самостійної 

роботи 

студентів 

першого 

(бакалаврськог

о)  рівня вищої 

освіти денної 

(заочної) 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». 

Х. ФОП 

Леонов ДС. – 

2021. – 131 с.  

2. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В. Основи 



 
судоустрою та 

організації 

роботи 

правоохоронни

х органів 

України: 

Методичні 

вказівки  та 

завдання до 

практичних 

(семінарських) 

занять та 

самостійної 

роботи 

студентів 

першого 

бакалаврського 

рівня вищої 

освіти денної 

(заочної) 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право» . – 

Х. ФОП 

Леонов ДС. – 

2021. – 86 с. 

3. Півненко 

Л.В., 

Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І. Нотаріат 

України: 

Методичні 

вказівки  та 

завдання до 



 
практичних 

(семінарських

) занять та 

самостійної 

роботи 

студентів 

першого 

бакалаврсько

го рівня 

вищої освіти 

денної 

(заочної) 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право» . 

– Х. ФОП 

Леонов ДС. – 

2021. – 42 с.  

4. Півненко 

Л.В., 

Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І., Ковригін 

В.С., 

Вайленко 

Г.О., 

Черепньов І. 

А. Методичні 

вказівки та 

індивідуальні 

завдання 

проходження 

виробничої 

практики 

студентів 



 
першого 

(бакалаврсько

го) рівня 

вищої освіти 

денної форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». 

– Х. ФОП 

Леонов ДС. – 

2021. – 40 с. 

5. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І., Ковригін 

В.С., Вайленко 

Г.О., Ковач 

Д.Л.  

Методичні 

вказівки та 

індивідуальні 

завдання 

проходження 

навчальної 

ознайомлюваль

ної практики 

студентів 

першого 

бакалаврського 

рівня вищої 

освіти денної 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». – 

Х. ФОП 



 
Леонов ДС. – 

2021. – 39 с.  

12) 

наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультацій

них 

(дорадчих), 

та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

1. Півненко 

Л.В. Реалізація 

конституційно

го права на 

захист у 

кримінальному 

судочинстві за 

участі 

адвоката// ІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 



 
«Адвокатура 

України : 

сучасний стан 

та перспективи 

розвитку» 16 

грудня 2021 р. 

м. Харків.- С. 

42-43. 

2. Liudmyla 

Pivnenko 

Modern 

problems of 

improve living 

standards in a 

globalized 

world \\ for 

participating at 

the V1 

International 

Scientific and 

Practical 

Internet – 

Conference 

The Academy 

of Management 

and 

Administration 

in Opole 

(Poland). 

November 25-

26, 2021. 

3.Півненко 

Л.В. 

Конституційне 

право людини 

на безпечне 



 
навколишнє 

середовище// 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Молодь і 

технічний 

прогрес в 

АПК». – 7-8 

травня 2020. 

ХНТУСГ імені 

Петра 

Василенка, 

Харків 

Україна. 

 4. Півненко 

Л.В. Алієва 

А.А. Щодо 

визначення  

поняття 

національної 

безпеки 

України в 

сучасних 

умовах 

Сучасні виміри 

національної 

безпеки: 

збірник тез 

доповідей та 

наук. Повід. 

Учасників ІІ 

Національного

студентського 

форуму. – 



 
Харків 17 

травня 2019 р. / 

Нац. Юр. 

Унівю  ац.. 

Ярослава 

Мудого. 

Харків: Право . 

– 2019. – 272 с. 

– С. 13-17. 

5. Півненко Л. 

В. Правове 

забезпечення 

екологічної 

безпеки в 

Україні. 

Матеріали 

міжнародної 

науково – 

практичної 

конференції 

«Інноваційні 

розробки в 

аграрній 

сфері» 28-29 

листопада 2018 

року. 

6. Півненко 

Л.В. 

Особливості 

пред’явлення 

особи для 

впізнання за 

функціональни

ми 

ознаками//Часо

пис Київського 



 
Університету 

права // 

Український  

науково-

теоретичний 

часопис. – 

2018 \ 1. 220-

224. 

7. Півненко 

Л.В., Воробйов 

В.Ю. Уявна 

оборона у 

системі 

обставин, що 

виключають 

злочинність 

діяння// 

Науково- 

практична 

конференція ІІ 

туру 

Всеукраїнськог

о конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

зі 

спеціальності 

«Кримінальне 

право та 

кримінологія; 

Кримінально-

виконавче 

право» - 

Міністерство 

освіти  і науки 

України, 



 
Міністерство 

фінансів 

України, 

Університет 

державної 

фіскальної 

служби 

України. – м. 

Ірпінь. – 2020 

р. – С. 23-26.  

 

14) 

керівництво 

студентом, 

який зайняв 

призове місце 

на I або II 

етапі 

Всеукраїнсько

ї студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнськ

ого конкурсу 

студентських 

наукових 

робіт), або 

робота у 

складі 

організаційно

го комітету / 

журі 

Всеукраїнсько

ї студентської 

олімпіади 

(Всеукраїнськ

ого конкурсу 



 
студентських 

наукових 

робіт), або 

керівництво 

постійно 

діючим 

студентським 

науковим 

гуртком / 

проблемною 

групою; 

керівництво 

постійно 

діючим 

студентським 

науковим 

гуртком 

«Кримінальни

й процес 

України». 

19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

Харківська 

обласна 

організація 

Союзу юристів 

України 

посвідчення № 

1471 ( з 2021-



 
2026 р.) 

Інформаційне 

право;   

Міжнародне 

приватне 

право; 

 

Брулевич 

Володимир 

Віталійович 

Кандидат 

юридичних 

наук, 

асистент 

 

Національний 

університет 

«Юридична 

академія 

України імені 

Ярослава 

Мудрого», 

2015 рік, 

Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, Диплом 

– М15 № 

0130005 

Кандидат  

юридичних наук, 

12.00.07 – 

Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне 

право 

«Адміністративн

о-правове 

регулювання 

безпечності та 

якості харчових 

продуктів в 

Україні в умовах 

євроінтеграції», 

ДК № 046217 від 

20 березня 2018 

року, 

Міністерство 

освіти і науки 

України. 

Наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

фахових видань України, 

до  національних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років): 

1. International Journal of 

Criminology and Sociology, 

Volume 9, 2020, pp. 2929-

2937 Стаття (SCOPUS). 

 

 

 19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

1. Національна 

асоціація 

адвокатів 

України 

2. Рада 

адвокатів 

Харківської 

області. 

Посвідчення 

№3364 від 

18.03.2020 року 

 

Господарський 

процес  

Адміністратив

не право та 

процес 

Основи 

приватного 

права та 

латинська 

термінологія 

 

Іванова Ганна 

Сергіївна 

Доктор 

юридичних 

наук, доцент 

1. Національна 

юридична 

академія 

України  нац.  

Ярослава 

Мудрого, 2007 

р. 

Спеціальність: 

правознавство 

кваліфікація: 

юрист 

Диплом - ХА 

№ 30719816 

Доктор 

юридичних наук  

 Тема: 

«Адміністративн

о-правове 

регулювання у 

сфері 

агропромислово

го комплексу»; 

спеціальність 

12.00.07 

«Адміністративн

е право і процес; 

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. H.Ivanova, S.Podoliaka, 

V.Aliieva-Baranovska, 

V.Vasyliev, V.Liudvik. 

 1) наявність 

не менше 

п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

наукометричн



 
2.Харківський 

національний 

економічний 

університет – 

2006 р. 

спеціальність: 

банківська 

справа 

кваліфікація: 

спеціаліст з 

банківської 

справи 

Диплом –  

ХА № 

29996805 

 

фінансове право; 

інформаційне 

право»; диплом 

ДД №010555 від 

26.11.2020. 

Administrative and legal 

support for functioning of 

the agro-industrial complex 

of Ukraine. Journal of 

Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Volume 

23, Issue 4, 2020. (Scopus) 

https://www.abacademies.or

g/articles/Administrative-

and-legal-support-for-

functioning-of-the-agro-

industrial-complex-of-

Ukraine-1544-0044-23-SI-

517.pdf  

2. Dzhafarova, M., Ivanova, 

H., Zahorodniuk, S., & 

Zaiets, U. Ensuring Public 

Order during the Court 

Hearings in the Context of 

Reforming the Judicial 

System of Ukraine. 

// Amazonia Investiga, 

2020, 9(32). С. 10-17. (Web 

of Science) 

https://amazoniainvestiga.inf
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виробничої 

практики 

студентів 

першого 

(бакалаврськог

о) рівня вищої 

освіти денної 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». – 

Х. ФОП 

Леонов ДС. – 



 
2021. – 40 с. 

3. Півненко 

Л.В., Дуюнова 

Т.В., Сенчук 

І.І., Ковригін 

В.С., 

Вайленко 

Г.О., Ковач 

Д.Л.  

Методичні 

вказівки та 

індивідуальні 

завдання 

проходження 

навчальної 

ознайомлювал

ьної практики 

студентів 

першого 

бакалаврського 

рівня вищої 

освіти денної 

форми 

навчання 

спеціальності 

081 «Право». – 

Х. ФОП 

Леонов ДС. – 

2021. – 39 с. 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня; 

Докторська 

дисертація  



 
08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствам

и (за видами 

економічної 

діяльності) 

Тема: « 

Механізм 

управління 

організаційним

и змінами 

суб’єктів 

аграрного 

бізнесу: теорія, 

методологія, 

практика», 

2019 рік 

12) Наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-

популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 



 
публікацій 

1. 

Агропромисло

ва інтеграція 

як фактор 

організаційних 

змін в 

діяльності 

аграрних 

підприємств// 

Український 

журнал 

прикладної 

економіки. – 

2018. – Том 4. 

– № 4. – С. 

121-126. 

2. 

Організаційні 

зміни в 

менеджменті 

аграрних 

підприємств та 

об’єднань: 

стратегії, 

механізми, 

результати// 

Харків: 

ХНТУСГ, 2018. 

– 325с. 

3. Механізм 

управління 

організаційним

и змінами в 

діяльності 

суб’єктів 



 
агробізнесу  // 

Актуальні 

проблеми 

інноваційної 

економіки. – 

2019. – № 1. – 

С. 37-44. 

4. Тенденції 

організаційних 

перетворень 

аграрних 

підприємств-

учасників 

інтеграційних 

процесів// 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференції 

«Сучасний 

аграрний 

менеджмент: 

теорія, 

методологія, 

практика : – 

Суми: СНАУ, 

2017. – С. 164-

165. 

5. Сенчук І.І. 

Механізм 

захисту прав 

людини: 

актуальні 

проблеми 

дослідження// 

ХНУВС та 



 
Консультативн

а місія 

Європейського 

союзу: 

Міжнародна 

науково – 

практична 

конференція на 

тему 

«Правоохоронн

а функція 

держави: 

теоретико – 

методологічні 

та історико – 

правові 

проблеми». 

Харків: 

ХНУВС, 2019. 

– С. 189-191. 

19) Діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях 

Рада адвокатів 

України № 

1944 від 

22.07.2015 року 

 

Теорія права; 

Історія 

держави та 

Ковач Олена 

Валеріївна 

 

Доцент 

 

 

Національний 

університет 

«Юридична 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.01- теорія 

Наявність  публікацій у 

наукових виданнях, які 

включені до переліку 

 1) наявність 

не менше 

п’яти 



 
права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академія 

України імені 

Ярослава 

Мудрого», 

2012 рік, 

Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, Диплом 

– ХА № 

43129405 

 

 

 

 

та історія 

держави і права; 

історія 

політичних і 

правових учень,  

«Пільги й 

обмеження в 

праві: 

загальнотеорети

чна 

характеристика»

, ДК № 052386 

від 20 червня 

2019 року, 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

 

 

. 

фахових видань України, 

до  національних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років): 

1. Левада О.В. (Ковач 

О.В.) Правові обмеження 

як засоби попередження 

зловживання правом 

(теоретико-правовий 

аспект). Вісник 

Національної академії 

правових наук України. 

2017. № 1 (88). С. 192¬–

200. 

2. Левада О.В. (Ковач 

О.В.) Пільги і обмеження 

як складові правового 

статусу особи. Вісник 

Харківського 

національного 

університету імені В. Н. 

Каразіна. 2017. № 23. С. 

193–195.    

3. Левада О.В. (Ковач 

О.В.) Правові пільги як 

спосіб регулювання 

суспільних відносин: 

теоретико-правова 

характеристика. Вісник 

Харківського 

національного 

університету внутрішніх 

справ. 2017. № 2 (77). C. 

26–33.  

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку 

фахових 

видань 

України, до 

національних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection: 

 

1. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Правові 

обмеження як 

засоби 

попередження 

зловживання 

правом 

(теоретико-

правовий 

аспект). Вісник 

Національної 

академії 

правових наук 

України. 2017. 

№ 1 (88). С. 

192¬–200. 

2. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Пільги і 

обмеження як 



 
4. Левада О.В. (Ковач 

О.В.) Класифікація 

правових обмежень як 

засобів регулювання 

суспільних відносин. 

Проблеми законності: 

збірник наукових праць. 

2017. Випуск 138. С. 194–

201.    

5. Левада О.В. (Ковач 

О.В.) Особенности 

нормативно-правовой 

регламентации льгот и 

ограничений в системе 

 аціонального 

законодательства 

Украины (теоретико-

правовой аспект). Legea si 

Viata. IULIE. 2017. С. 61–

65. 

6. Levada O.V. et al. 

Improving the efficiency of 

international supply chains 

via optimizing the 

functioning of customs 

terminals. International 

Scientific Conference 

“Contemporary Issues in 

Business, Management and 

Economics Engineering” 

(9–10 May 2019, Vilnius, 

Lithuania), p. 814-822. 

(WoS) 

7. Levada O.V. et al. 

Environmental protection on 

the example of agricultural 

складові 

правового 

статусу особи. 

Вісник 

Харківського 

національного 

університету 

імені В. Н. 

Каразіна. 2017. 

№ 23. С. 193–

195.    

3. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Правові пільги 

як спосіб 

регулювання 

суспільних 

відносин: 

теоретико-

правова 

характеристика

. Вісник 

Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх 

справ. 2017. № 

2 (77). C. 26–

33.  

4. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Класифікація 

правових 

обмежень як 

засобів 

регулювання 



 
lands. International Journal 

of Criminology and 

Sociology, Volume 9, 2020, 

p. 2929-2937.  (Scopus) 

 

 

суспільних 

відносин. 

Проблеми 

законності: 

збірник 

наукових 

праць. 2017. 

Випуск 138. С. 

194–201.    

5. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Особенности 

нормативно-

правовой 

регламентации 

льгот и 

ограничений в 

системе 

национального 

законодательст

ва Украины 

(теоретико-

правовой 

аспект). Legea 

si Viata. IULIE. 

2017. С. 61–65. 

6. Levada O.V. 

(Кovach O.V. et 

al.) Improving 

the efficiency of 

international 

supply chains 

via optimizing 

the functioning 

of customs 

terminals. 



 
International 

Scientific 

Conference 

“Contemporary 

Issues in 

Business, 

Management 

and Economics 

Engineering” 

(9–10 May 

2019, Vilnius, 

Lithuania), p. 

814-822. (WoS) 

7. Levada O.V. 

at al. (Кovach 

O.V. et al.) 

Environmental 

protection on 

the example of 

agricultural 

lands. 

International 

Journal of 

Criminology 

and Sociology, 

Volume 9, 2020, 

p. 2929-2937.  

(Scopus) 

5) захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня:  

Захист 

Дисертаціі на 

здобуття 



 
наукового 

ступеню 

кандидата 

юридичних 

наук, 2019 рік; 

«Пільги й 

обмеження в 

праві:загальнот

еоретична 

характеристика

»  

7) участь в 

атестації 

наукових 

кадрів як 

офіційного 

опонента або 

члена 

постійної 

спеціалізовано

ї вченої ради, 

або члена не 

менше трьох 

разових 

спеціалізовани

х вчених рад: 

Офіційний 

опонент за 

дисертацією 

Стороженко 

І.О. – 

здобувача 

наукового 

ступеня 

кандидата 

юридичних 



 
наук на 

тему:«Криміна

льна 

відповідальніст

ь неповнолітніх 

осіб: історико-

правове 

дослідження 

(на матеріалах 

українських 

губерній у 

складі 

Російських 

губерній)» за 

спеціальністю 

12.00.01 – 

теорія та 

історія держави 

і права; історія 

політичних та 

правових 

учень, 

спеціалізована 

вчена рада Д 

64.700.02 

Харківського 

національного 

університету 

внутрішніх 

справ, 

м.Харків, 2021; 

 

12) наявність 

апробаційних 

та/або 

науково-



 
популярних, 

та/або 

консультаційн

их (дорадчих), 

та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій: 

 

1. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Пільги у 

системі 

способів 

правового 

регулювання 

суспільних 

відносин. 

Правова 

держава: 

історія, 

сучасність та 

перспективи 

формування в 

Україні: 

матеріали 

Міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Ужгород,  



 
17-18 лютого 

2017 р.). 

Ужгород, 2017. 

С. 22–24. 

2.Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Правові пільги 

в системі 

способів 

регулювання 

суспільних 

відносин. Від 

громадянськог

о суспільства – 

до правової 

держави: тези 

доп. на ХІІІ 

Міжнар. наук.-

практ. конф. 

(м. Харків, 21 

квітня 2017 р.). 

Харків, 2017. 

С. 92–94.  

3. Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Основні риси 

правових 

обмежень як 

засобів 

попередження 

зловживання 

правом. 

Законодавство 

України: 

недоліки, 

проблеми 



 
систематизації 

та перспективи 

розвитку: 

матеріали 

Всеукр. наук.-

практ. конф. 

(м. Херсон, 10-

11 лютого 2017 

р.). Херсон, 

2017. С. 15–17.  

4.Левада О.В. 

(Ковач О.В.) 

Фінансово-

правове 

забезпечення 

пільг у 

правовій 

системі 

України: 

сучасний стан. 

Розвиток 

трудового 

права і права 

соціального 

забезпечення: 

теорія і 

практика: тези 

доп. та наук. 

повідомлень 

учасників VIII 

Міжнар. наук.-

практ. 

конференції, 

(м. Харків, 5 

жовтня 2018 

р.). Харків, 



 
2018. С. 501–

503. 

5. Ковач О.В. 

Теоретико-

правові 

підходи 

забезпечення 

гендерної 

рівності: 

міжнародний 

досвід. Теорія 

та практика 

сучасної 

юриспруденції: 

матеріали 

Всеукр. наук.-

практ. конф. 

(м. Харків, 25 

жовтня 2021 

р.). Харків, 

2021.  

Правознавство  

Правові 

відносини в 

агробізнесі 

Кухар 

Олександр 

Васильович 

Доцент Національна 

юридична 

академія 

України , 

Правознавство, 

кваліфікація – 

юрист, Диплом 

– КК № 017999 

 

Кандидат 

юридичних наук,  

спеціальність 

12.00.07-  

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне 

право. 

Тема дисертації 

«Співвідношення 

принципів 

консолідації та 

індивідуалізації 

при виконанні 

податкового 

обов’язку 

  19) діяльність 

за 

спеціальністю 

у формі участі 

у професійних 

та/або 

громадських 

об’єднаннях; 

Національна 

асоціація 

адвокатів 

України  
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