
Таблиця 3.1 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

за спеціальністю 081 «Правознавство» 
№ 

з/п 

Назва дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача (вік, 

років) 

Посада 

(для 

сумісників 

місце 

основної 

роботи, 

посада) 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Науковий ступінь, 

шифр і назва 

наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою 

кафедрою (відділом 

тощо) присвоєно, 

тема дисертації 

Підвищення 

кваліфікації  (назва 

організації, де 

відбувалося 

підвищення 

кваліфікації, 

кафедра дата, вид, 

тема, документ) 

Примітки 

Позначка 

про 

виконання 

вимог 

кандидат. 

наук** 

Безперервний 

пед. стаж в 

ВНЗ (років) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (штатні) 

1. Теорія права  Шульженко 

Федір 

Пилипович, 

1949 

завідувач 

кафедри 

теорії та 

історії 

права, 

професор 

Національна 

академія 

внутрішніх справ 

України  у 1978 р. 

спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист 

д.політ.н.,(23.00.02); 

професор по кафедрі 

теорії та історії 

держави і права. 

Тема докторської 

дисертації: 

«Соціально правова 

держава: проблеми 

політичної 

модернізації» 

Юридична фірма 

«СТС», керівник 

групи наукових 

консультантів, 

постійна співпраця 

+ 45 

                                           
 у графі 7 таблиці наводиться лише одне (фахове) підвищення кваліфікації за останні 5 років, або зазначається термін, коли планується підвищення 

кваліфікації 
** при виконанні вимог для кандидата наук та/або доцента (повинен мати безперервний стаж роботи в ВНЗ не менше 10 років, а також бути автором 

(співавтором) підручника, посібника з грифом МОН (МОНмолодьспорту) або монографії обсягом не менше одного розділу) у графі 8 зазначається «+» 



2. Вступ до 

спеціальності, 

юридична  

деонтологія 

(тренінг-курс) 

Маркарян 

Марина 

Валеріївна, 

1987 

заст. зав. 

кафедри, 

старший 

викладач 

ПВНЗ «Київський 

міжнародний 

університет, 

2010 р., 

спец. «Міжнародне 

право», 

кваліфікація – 

юрист-

міжнародник 

немає   7 

3. Теорія права, 

Філософія права 

Невмержицький 

Євген 

Васильович, 

1935 

професор Харківський 

юридичний 

інститут, 1965 р., 

спец. 

«Правознавство», 

кваліфікація – 

юрист 

д.політ.н., 

(23.00.02); професор 

по цивільного та 

кримінально-

правових дисциплін. 

Тема докторської 

дисертації 

«Корупція як 

соціально-

політичний 

феномен» 

Український 

державний 

університет 

зовнішньої 

торгівлі, 2014 р. 
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4. Компаративна 

теорія права, 

Методологія 

науково-

правових 

досліджень, 

Сучасні теорії 

інтерпретації 

права, Історія та 

методологія 

юридичної 

науки 

Гайдулін 

Олександр 

Олександрович, 

1956 

професор Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка,  

2002 р. 

спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист. 

Кандидат 

юридичних наук; 
12.00.03 - 
Цивільне право і 
цивільний процес; 
сімейне право; 
міжнародне 
приватне право. за 
спеціальністю»; 
тема дисертації –  
«Зближення 
контрактного 
права країн — 
членів 
Європейського 
Союзу: основні 
засоби та 
напрями», 2010 р. 

 

Навчально-

науковий інститут 

гуманітарних наук 

Університету ДФС 

України; 

Звіт про 

стажування. Тема: 

стажування з 

метою підвищення 

кваліфікації. (21 

березня 2016 – 27 

червня 2016) 

 

  

5. Вступ до 

спеціальності, 

юридична  

деонтологія 

(тренінг-курс), 

Історія права 

України, 

Методологічні 

проблеми 

порівняльного 

правознавства 

Кожура 

Людмила 

Олександрівна, 

1981 

заст. дир. 

юр. 

інституту, 

професор 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана», 

2004 р, 

cпец. 

Правознавство,  

кваліфікація юрист 

к.ю.н. 

(12.00.07) 
адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право; 

Диплом ДК 

№ 017995 

Доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права. 

Тема кандидатської 

дисертації 

«Адміністративно-

правовий захист 

бездомних осіб і 

безпритульних 

дітей» 

Національна 

академія 

внутрішніх справ, 

2013 р. захист  

кандидатської 

дисертації 

+ 10 

6. Історія правових 

учень, 

Теорії сучасного 

праворозуміння 

Міхневич 

Людмила  

Володимирівна, 

1971 

професор Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. П. Драгоманова 

к.ю.н. (12.00.01) 

професор кафедри 

теорії та історії 

права; 

2013-2015 

докторантура 

Київський 

національний 

+ 20 



1996 р Тема докторської 

дисертації: 

«Розвиток 

юридичної освіти та 

науки в ККІ/КІНГ 

(1906-1920 рр.)  

університет імені 

Тараса Шевченка 

кафедра історії 

права і держави 

7. Теорія права,  

Нормотворча 

діяльність, 

 

Риндюк 

Віра 

Іванівна, 

1973 

професор Київський 

національний 

економічний 

університет у 2001 

р., спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист 

к.ю.н., (12.00.01) - 

теорія та історія 

держави і права; 

історія політичних і 

правових учень;  

диплом ДК № 

046297 від 21 травня 

2008 р., 

доцент по кафедрі 

теорії та історії 

права. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Законодавча 

техніка: поняття, 

форми, види, 

реалізація в 

Україні» 

Підвищення 

кваліфікації в 

Центрі 

післядипломної 

освіти КНЕУ за 

спец. 

«Розроблення і 

використання 

дистанційних 

курсів у 

навчальному 

процесі», 

03.06.2013 р. – 

27.06.2013 р., 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПВ 007131 

+ 7,5 

8. Нормотворча 

діяльність, 

Теорія права 

Гришко 

Оксана 

Миколаївна,  

1981 

доцент Національний 

педагогічний 

університет імені 

М. П. Драгоманова 

(2004 р.); 

спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація «магістр 

права, викладач 

правознавства» 

к.ю.н. 

(12.00.08 – 

кримінальне право 

та кримінологія; 

кримінально-

виконавче право). 

Тема кандидатської 

дисертації 

«Запобігання 

корисливим 

злочинам щодо осіб 

похилого віку: 

віктимологічне 

дослідження». 

Доцент кафедри 

ТОВ 

«Автобудкомплекс-

К», 2013 р. 

 9 



теорії та історії 

держави і права 

КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана 

9. Історія  

права України  
Ієрусалімова 

Ірина 

Олександрівна, 

1962 

доцент Київський Інститут 

внутрішніх 

справ при 

національній 

академії 

внутрішніх 

справ у 1999 р. 

спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист 

к.ю.н. 

(12.00.07); 

Доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права. 

Тема кандидатської 

дисертації  

«Механізм 

адміністративно-

правового 

забезпечення прав і 

свобод людини та 

громадянина» 

Інститут держави і 

права ім. 

В.М. Корецького 

Національної 

академії наук 

України, 

відділ історії 

держави і права, 

2014 р. 

+ 26 

10 Історія права 

зарубіжних 

країн, 

Історія правових 

учень 

Медвідь Федір 

Михайлович, 

1957 

доцент Львівський 

інститут 

внутрішніх справ 

при Національній 

академії внутрішніх 

справ України, 

2001 р.; 

спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист 

к.філос.н. (09.00.02) 

ФС № 007267 

доцент кафедри 

теорії та історії 

права 

доцент кафедри 

соціології та 

політології 

Тема 

канд.дисертації 

«Національний 

інтерес і його 

класова основа в 

умовах капіталізму і 

соціалізму» ; 

Доктор наук в галузі 

політології 

Тема докторської 

дисертації: 

«Національна 

безпека і 

національні інтереси 

04.11.2013-

25.04.2015 

Диплом про 

перепідготовку 

ДСП № 000451 

факультет ПрАТ 

«ВНЗ» 

«Міжрегіональна 

Академія 

управління 

персоналом» за 

спеціальністю:  

Комп’ютерні 

системи та мережі 

+ 30 



України: генеза і 

становлення»  

Професор по 

кафедрі соцілогії та 

політології 

11 Історія права 

зарубіжних 

країн , 

Методологія 

науково-

правових 

досліджень 

Шаркова 

Ірина 

Миколаївна, 

1958 

доцент Київський 

національний 

економічний 

університет у 2000 

р., спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист 

к.ю.н. 

 (12.00.03) –  

цивільне право і 

цивільний процес; 

сімейне право; 

міжнародне 

приватне право;  

диплом ДК № 

005118 від 29 

березня 2012 р.; 

доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

атестат 12ДЦ № 

036606 від 21 

листопада 2013 р.. 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Принцип 

добросовісності 

(bona fides)  у 

римському 

приватному праві та 

його рецепція в 

цивільне 

законодавство 

України» 

Захист дисертації 

НДІ приватного 

права і 

підприємництва 

Національної 

академії правових 

науко України, 

2011 

+ 11 

12 Теорія права, 

Філософія права  

Макаренко 

Аліна 

Вікторівна, 

1984 

доцент Київський 

національний 

економічний 

університет у 2007 

р., спец. 

правознавство 

к.ю.н., 

(12.00.04) - 

господарське право; 

господарсько-

процесуальне право; 

Диплом ДК 

№ 030452 від 29 

Захист дисертації, 

2015р. 

+ 9,3 



вересня 2015 р.; 

Тема кандидатської 

дисертації: 

«Правове 

регулювання 

концесійно-

договірних 

відносин» 

13 Вступ до 

спеціальності, 

юридична  

деонтологія 

(тренінг-курс) 

Тимчик 

Галина 

Степанівна, 

1978 

доцент Київський 

національний 

економічний 

університет у 2001 

р., спеціальність 

«Правознавство»; 

кваліфікація – 

юрист 

к.ю.н. 

(12.00.07) – 

Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне 

право; диплом ДК 

№ 027731 від 28 

квітня 2015 р.; 

Тема кандидатської 

дисертації 

«Адміністративно-

правовий статус 

осіб, визнаних 

біженцями в 

Україні» 

Національний 

авіаційний 

університет,  

2015 р. захист  

кандидатської 

дисертації 

 12 

 

 


